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Η Ελλάδα σε ρόλο… Δον Κιχώτη!!

Το έχουμε επαναλάβει ήδη πολλές φορές: Αν δεν αλλάξουμε την
Ελλάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο!
Πως στην ευχή διατείνονται φίλοι και γνωστοί, ότι θα αλλάξουμε
τα κακώς κείμενα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος,
όταν δεν είμαστε ικανοί να φροντίσουμε τα του οίκου ...
του Δημητρίου Π. Σιμωτά : Σελίδα 3

Πάσχα, γιορτή της χριστιανοσύνης ...

Το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή και η λέξη προέρχεται από την
εβραϊκή λέξη pesah που σημαίνει ...

Βρείτε ξανά το χαμόγελο σας

Η ευτυχία μπορεί να μοιάζει σαν μακρινός στόχος, αλλά στην
πραγματικότητα την καλούμε ή την διώχνουμε με τις επιλογές ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Η εφημερίδα μας
και οι
διαφημιζόμενοι,
σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Το πασχαλινό έθιμο του λαγού-αβγοφόρου και ...

Στον εορταστικό κύκλο του καθολικού Πάσχα, το οποίο
φέτος γιορτάστηκε ένα μήνα πιο νωρίς από το ορθόδοξο,
είναι ενσωματωμένα πολλά συνοδευτικά λαϊκά έθιμα, τα
οποία προσδίδουν από παλιά το ξεχωριστό εκείνο χρώμα που
χαρακτηρίζει τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας και ιδιαίτερα ...
του Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Ας μην χορεύουμε σαν μαριονέτες.
Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ειδήσεις και μηνύματα που
άλλοτε τα αγνοούμε και άλλες φορές μας φαίνονται αστεία. Δεν
είναι όμως έτσι. Καθετί που λέγεται έχει τη σημασία του. Βέβαια
όπως είχα γράψει και είναι και απολύτως λογικό δίχως εθνική
παραγωγή και εξαγωγές πλούσιοι δεν γινόμαστε ή τουλάχιστον ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Μια ζωή γεμάτη στερήσεις, αλλά και με ωραίες ...
Η Μοίρα το ήθελε, το άρθρο του Σωκράτη Γούλιου για τη γενέτειρά
του τον Άγιο Παντελεήμονα (Πατέλι) Φλώρινας, που τόσο αγαπούσε,
να είναι και το τελευταίο. Η εφημερίδα μας το δημοσιεύει για να
συνοδεύει την ψυχή του στο αιώνιο ταξίδι, που ξεκίνησε εδώ και
λίγες ημέρες από τη δεύτερη πατρίδα του, τη Γερμανία.
Αιωνία σου η μνήμη, φίλτατε Σωκράτη!

† 10.04.2016 του Σωκράτη Γούλιου : Σελίδα 9

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η Μεσόγειος Θάλασσα-Νεκροταφείο

Η Αμερική Κωφεύει ο ΟΗΕ Εθελοτυφλεί η Ευρώπη «παίζει την
κολοκυθιά» οι Ανθρωπιστικές Οργανώσεις σφυρίζουν αδιάφορα…
«Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι, ...
του Γαβριήλ Μανωλάτος : Σελίδα 14

η Β.Ψαράκη με τον εκδότη Σ. Πατάκη και τη συγγραφέα Ζωρζ Σαρή

Βάσω Ψαράκη - Ζωγραφίζοντας για τα παιδιά
Η Βάσω Ψαράκη γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ελεύθερο Σπουδα,.
στήριο Καλών Τεχνών Βακαλό. Ασχολήθηκε με τις γραφικές τέχνες. Από το 1978
αφοσιώθηκε στην εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Έχει πραγματοποιήσει τρεις
ατομικές εκθέσεις....
της Μαίρης Κρητικού : Σελίδα 28

ΜΕΙΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ
Χαρά ανέκφραστος και θρίαμβος πρωτοφανής επικρατεί εις την
Εκκλησία του Χριστού. Ηχούν χαρμόσυνα οι κώδωνες των ιερών
ναών και ο ήχος τους φθάνει εις τους μακρινούς ορίζοντες ως
συμβολικός αντίλαλος της μουσικής συνθέσεως, ...
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Rosen und Dornen

Es gibt Widersprüche, die bemerkt man gar nicht, wahrscheinlich,
weil man sich so sehr daran gewöhnt hat. Fragte...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Dιε Entspannungsmethoden führten zuerst die ...

Der Göttinger Nervenarzt Johannes Heinrich Schultz (1884-1970)
entdeckte um 1928 die Methode der griechischen ...

Τη μέθοδο χαλαρώσεως εισήγαγαν πρώτοι οι Έλληνες

Ο Γερμανός Νευρολόγος από το Göttingen Johannes Heinrich
Schultz (1884-1970) ανακάλυψε τη λεγόμενη από ...

von Dr. med. Ioannis Benos : Seite 24

Αρνάκια - Κατσικάκια - Κοκορέτσι - Συκωταριά - Τσουρέκι
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Για όλα τα ενυπόγραφα άρθρα
την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε
αρθρογράφοι.

Γίνετε
συνδρομητής !
Η εφημερίδα ταχυδρομείται
δωρεάν
κάθε φορά σε τυχαίες
διευθύνσεις από
μια μεγάλη τράπεζα
πληροφοριών.
Σε περίπτωση που
ενοχλήστε με την
αποστολή, ενημερώστε μας
ώστε να σας διαγράψουμε
από τη λίστα επιλογής.
Γίνετε συνδρομητής με
10.00 EUR το χρόνο,
καταθέτοντας το ποσό
στον παρακάτω αριθμό
λογαριασμού:
Gikas Verlag
IBAN :
DE10 7605 0101 0001 2059 52
SWIFT-BIC : SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg
Verwendung: ABO +
(Vorwahl mit Telefonnummer)

Μια κινέζικη ιστορία για δύο βότσαλα ...
Υπήρχε μια φορά σ‘ ένα μικρό χωριό ένας φτωχός γεωργός
που χρωστούσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε ένα
τσιγκούνη γέρο και έφθανε ο καιρός που θα έπρεπε να του
το επιστρέψει.
Ο γεωργός είχε μια πολύ όμορφη κόρη την όποια
λιγουρευόταν ο γέρο-κατεργάρης και έτσι του πρότεινε
μια συμφωνία. Του είπε ότι θα ακυρώσει το χρέος αν θα
μπορούσε να παντρευτεί την κόρη του. Ο αγρότης και η κόρη
του ένιωσαν αηδία για την πρόταση αυτή.
Ο γέρο κατεργάρης είπε ότι καλό θα ήταν η τύχη να
αποφασίσει για το αποτέλεσμα και συνέχισε:
- Θα βάλω δύο βότσαλα, ένα μαύρο και ένα λευκό σε ένα
άδειο πουγκί και η κόρη σου θα πρέπει να τραβήξει ένα από
τα δύο, χωρίς να κοιτάξει...
• Αν βγάλει το μαύρο, πρέπει να με παντρευτεί και το χρέος
σου σβήνεται!
• Αν βγάλει το άσπρο δεν θα με παντρευτεί και το χρέος
επίσης, διαγράφεται!
• Αν αρνηθεί να επιλέξει ένα βότσαλο θα πας στη φυλακή
αφού δεν έχεις να πληρώσεις!
Καθώς μιλούσε ο γέρο κατεργάρης, πήγε μπροστά και πήρε
από το έδαφος δυο βότσαλα...
Η κόρη όμως που είχε κοφτερή ματιά είδε πως ο γέρος πήρε
δυο μαύρα βότσαλα και τα έβαλε μέσα στο πουγκί, αλλά δεν
είπε τίποτα.
Ο παλιοδανειστής ζήτησε από την κόρη να επιλέξει ένα
βότσαλο... Η συζήτηση γινόταν στο δρόμο μπροστά από το
σπίτι του γεωργού και ο δρόμος ήταν όλος στρωμένος με
βότσαλα.
Φανταστείτε για μια στιγμή τι θα κάνατε εσείς. Τι θα
προτείνατε στη κόρη να κάνει;
Ας αναλύσουμε την κατάσταση, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

• Η κόρη αρνείται να πάρει ένα βότσαλο!
• Η κόρη βγάζει και τα δυο βότσαλα αποκαλύπτοντας ότι ο
γέρος τους εξαπάτησε!
• Η κόρη παίρνει ένα μαύρο βότσαλο και θυσιάζεται,
παντρεύεται τον γέρο κάνοντας πως δεν κατάλαβε και
σώζει τον πατέρα της από τη φυλακή!
Σκεφτείτε για μια στιγμή την όλη κατάσταση.
Το δίλημμα της κόρη δεν μπορεί να επιλυθεί δίκαια με την
παραδοσιακή λογική! Σκεφτείτε τις συνέπειες καθεμιάς από
τις τρεις πιθανές επιλογές.
Λοιπόν, τι θα κάνατε;
Να λοιπόν τι έκανε η νεαρή γυναίκα:
Έβαλε το χέρι της στη σακούλα διάλεξε ένα βότσαλο το
οποίο δήθεν αδέξια της έπεσε στο έδαφος και προτού να
προσδιοριστεί αν ήταν μαύρο ή άσπρο, αναμειγνύεται με τ‘
άλλα χαλίκια στο έδαφος.
-Αχ! είμαι σίγουρα πολύ αδέξια, δήλωσε λυπημένη η νεαρή
γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία ας βγάλουμε το άλλο
βότσαλο που έμεινε για να καταλάβουμε πιο από τα δυο
βότσαλα είχα πάρει, δεν νομίζετε;
Δεδομένου ότι το δεύτερο βότσαλο ήταν μαύρο, το πρώτο
έπρεπε να είναι λευκό.
Ο παλιοδανειστής δεν τόλμησε να αναφέρει την εξαπάτησή
του!!!
Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να μετατρέψει μια φαινομενικά
αδιέξοδη κατάσταση σε μια ιστορία με καλό τέλος.
Ηθικό Δίδαγμα:
Λύση υπάρχει για τα περισσότερα προβλήματα, για να τη
βρούμε θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά όλες τις οπτικές
γωνίες του προβλήματος.
Ευχή:
Ας είναι το μέλλον γεμάτο θετικές σκέψεις και σοφές
αποφάσεις!
Πηγή : antikleidi

Τα μπαλόνια

Έτσι, ο ομιλητής ζήτησε από τον καθένα να πάρει στα χέρια
Μία ομάδα 50 ανθρώπων συμμετείχε σ’ ένα συνέδριο. Ένας του ένα μπαλόνι στην τύχη, και να το δώσει σε όποιον είχε
ομιλητής αποφάσισε να κάνει ένα ομαδικό πείραμα. Έδωσε το όνομα που ήταν γραμμένο πάνω του. Μέσα σε ελάχιστα
σε κάθε σύνεδρο από ένα μπαλόνι, και ζήτησε από τον κάθε λεπτά, όλοι κρατούσαν το δικό τους μπαλόνι. Και στο σημείο
αυτό, ο ομιλητής άρχισε επιτέλους να εκφωνεί τον λόγο του:
ένα να γράψει επάνω, με μαρκαδόρο, το όνομά του/της.
Έπειτα, μεταφέρθηκαν όλα τα μπαλόνια σε άλλο δωμάτιο. «Αυτό που έγινε τώρα, είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει
Ακολούθως, οι σύνεδροι κλήθηκαν να πάνε στο δωμάτιο στην ζωή μας. Όλοι γυρεύουν και κυνηγούν παντού μετά
εκείνο και να βρουν, μέσα σε πέντε λεπτά, το μπαλόνι με το μανίας την ευτυχία, χωρίς να ξέρουν που βρίσκεται. Εγώ
λέω, λοιπόν, ότι η δική μας ευτυχία, αυτή που αφηνιάζουμε
όνομά τους.
να την ανακαλύψουμε, βρίσκεται στην ευτυχία των άλλων
Έγινε πανζουρλισμός.
Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον, συγκρούονταν μεταξύ τους, ανθρώπων.
αλληλοδιαμαρτύρονταν, σκέτος χαμός. Όταν πέρασαν τα 5 Δώστε τους χαρά, και θα την βρείτε και εσείς. Αυτός για
μένα, τόσο απλά, είναι ο σκοπός της ζωής».
λεπτά, κανένας δεν είχε βρει το μπαλόνι του.

Η αλληγορία του απορριμματοφόρου

Μια μέρα βρισκόμουν σε ένα ταξί και πήγαινα στο
αεροδρόμιο. Το ταξί προχωρούσε στη δεξιά λωρίδα του
δρόμου, όταν ξαφνικά ένα μαύρο αυτοκίνητο πετάχτηκε
από ένα χώρο στάθμευσης ακριβώς μπροστά μας. Ο οδηγός
του ταξί πάτησε το φρένο, γλίστρησε και κατάφερε να μην
χτυπήσει το άλλο αυτοκίνητο για λίγα μόλις εκατοστά!
Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κούνησε το κεφάλι του
και άρχισε να μας φωνάζει. Ο δικός μου οδηγός απλώς
του χαμογέλασε και τον χαιρέτισε. Ήταν πολύ φιλικός
απέναντί του. Έτσι τον ρώτησα: «Γιατί το έκανες αυτό;
Αυτός ο τύπος παραλίγο να καταστρέψει το αυτοκίνητό
σου και να μας στείλει στο νοσοκομείο!». Τότε εκείνος με

δίδαξε κάτι που σήμερα πλέον ονομάζω «Η αλληγορία του
απορριμματοφόρου».
Ο οδηγός μου εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με
απορριμματοφόρα. Περιφέρονται γεμάτοι σκουπίδια,
γεμάτοι πίκρα, θυμό και απογοήτευση. Καθώς τα σκουπίδια
τους γίνονται όλο και περισσότερα, χρειάζονται ένα μέρος
να τα πετάξουν και μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί
να είστε κι εσείς. Μην το πάρετε όμως προσωπικά, απλώς
χαμογελάστε τους, χαιρετίστε τους, ευχηθείτε τους να είναι
καλά και φύγετε.
Δεν αξίζει να κουβαλάτε τα δικά τους σκουπίδια και να τα
εξαπλώνετε και σε άλλους ανθρώπους στη δουλειά σας,
στην οικογένειά σας ή και σε αγνώστους.
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Η Ελλάδα σε ρόλο… Δον Κιχώτη!!
Το έχουμε επαναλάβει ήδη πολλές φορές:
Αν δεν αλλάξουμε την Ελλάδα, το μόνο
σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξουμε τον
κόσμο! Πως στην ευχή διατείνονται φίλοι
και γνωστοί, ότι θα αλλάξουμε τα κακώς
κείμενα του παγκόσμιου καπιταλιστικού
συστήματος, όταν δεν είμαστε ικανοί
να φροντίσουμε τα του οίκου μας; Πως
θα πατάξουμε την παγκόσμια διαφθορά και την ασυδοσία του τόσο περίπλοκου,
παγκοσμιοποιημένου πλέον, χρηματοπιστωτικού τομέα, όταν αδυνατούμε να
βάλουμε τάξη στην μικρή μας Χώρα;
Έχουμε «πιάσει» πάτο σε όλους τους δείκτες! Έχουμε την… μεγάλη τύχη, την… υπέρτατη
τιμή να είμαστε το πιο διεφθαρμένο Κράτος της Ευρώπης! Η δικαιοσύνη, παρά τις
προσπάθειές της, υπολειτουργεί και καθυστερεί να λάβει τις όποιες αποφάσεις! Η
γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει, εις βάρος ολόκληρης της Κοινωνίας! Το Ελληνικό
Δημόσιο παραμένει δυσλειτουργικό, σπάταλο, αργό, ασύδοτο και «αγκιστρωμένο»
σε εποχές…. «Παπανδρεϊκές»! Η νοοτροπία του μέσου Πολίτη-ψηφοφόρου,
γαλουχημένη επί σειρά δεκαετιών στον άκρατο κρατισμό, παραμένει σε στάδιο
βρεφικό και, καμιά φορά, στην εξέλιξή του, φτάνει σε στάδιο έφηβο-επαναστατικό!
Η φόρο- επιδρομή παραμένει προτιμητέα σε σχέση με την όποια περικοπή εξόδων!
Το ασφαλιστικό, άδικο, μη ανταποδοτικό, ληστρικό και ντε φάκτο αντιαναπτυξιακό,
επιμένει να συντηρεί στρατιές, συνήθως με Κρατική την ευθύνη, πρόωρων
συνταξιούχων, εις βάρος των επόμενων γενεών! Η φοροδιαφυγή παραμένει αγκάθι
για τα έσοδα του Κράτους, όχι λόγω των κακοπληρωτών, αλλά επειδή αδυνατούμε
να κατανοήσουμε ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν και εφ’
όσον την καταστήσουμε ΜΗ συμφέρουσα! Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνεχίζει
να φαντάζει κάτι που αφορά το μακρινό μέλλον, σε έναν κόσμο που προσπαθεί να
ανακαλύψει μορφές ζωής σε μακρινούς γαλαξίες! Η διοίκηση παραμένει έρμαια
κομματικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, Διοικητές νοσοκομείων
να είναι μην είναι ιατροί ή έστω γνώστες του επιχειρείν, αλλά άλλοι, άσχετοι, ως
πάσης φύσεως «κομματολόγοι»! Αναξιοκρατία παντού!
Τα πιο πάνω, δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα μόνο λιθαράκι του μεγάλου «τοίχους»
που εμποδίζει την όποια προοπτική έχει ο τόπος μας, ώστε να καταφέρει επιτέλους,
να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει! Λόγω του αντικειμένου μου, το
οποίο και χρόνια υπηρετώ και λόγω της ανάγκης μου να μελετώ καθημερινά τα της
παγκόσμιας οικονομίας, γνωρίζω κάλλιστα και περισσότερο από τον μέσο συμπατριώτη
μου, για παράδειγμα, και τα πολλά αρνητικά του κοινού μας νομίσματος! Τα αρνητικά
του ασύδοτου καπιταλισμού, των «αγορών», των
πολυεθνικών επιχειρηματικών κολλοσών, των μεγάλων
δυνάμεων και των «ελεγχόμενων», από ιδιωτικά
συμφέροντα, Κυβερνήσεων! Γνωρίζω πολύ καλά το
πώς λειτουργούν, εις βάρος πολλές φορές ακόμα και
του απλού επενδυτή ή εργαζόμενου, τα Χρηματιστήρια
διεθνώς και τα περιβόητα παράγωγά του!
Όμως, όπως είχε πει κάποτε ένας Γερμανός επιστήμονας:
« Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα πράγματα θα
Δημήτρης Π. Σιμωτάς
διορθωθούν αν αλλάξουν. Είμαι σίγουρος όμως ότι για
να διορθωθούν, πρέπει να αλλάξουν.» Ας αλλάξουμε λοιπόν την Χώρα μας και μετά,
αν έχουμε τις δυνάμεις, αλλάζουμε και τον κόσμο όλο!!
του Δημητρίου Π. Σιμωτά / Χρηματιστηριακού

Θέλετε να ενημερωθείτε ?
Θέλετε χαλαρώσετε ?
Θέλετε να διασκεδάσετε ?
Θέλετε να εκδηλώσετε την αγάπη σας σε φίλους ?
Τον έρωτά σας στον/στην σύντροφό σας με μια αφιέρωση?
Τί???
Δεν ακούτε όλοι το ίδιο είδος μουσικής??? Ε και???
Εδώ, τα παίζουμε όλα!!
Τα ακούμε όλα!!
Μιλάμε για όλα!!
Μιλάμε με όλους!!
Τους σεβόμαστε όλους!!
Κι όταν λέμε „εδώ“ , εννοούμε φυσικά JoyRadio !!
Internetradio : www.joy-radio.gr
Βασίλισσα? Μπροστάρισσα ? Φίλη? Βοηθός? Ραδιοφωνική Παραγωγός?
Μάνατζερ? Ηχολήπτης? Διοργανώτρια? Χίλιοι και ένας ρόλοι αυτή η
γυναίκα!! Τούλη Ρένου !!!!
Δευτέρα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 22.00- 24.00 & Πέμπτη ΠΛΑΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 22-24.00
στα μικρόφωνα του JoyRadio !!
Στα 5 χρόνια της επιτυχημένης της πορείας στο ραδιόφωνο, με φανερές
και κρυφές επιτυχίες, η Τούλη Ρένου, μας χαρίζει υπέροχες μουσικές ώρες,
παρέα με πολλούς παλιούς και νέους αγαπημένους καλλιτέχνες!!
Joy λοιπόν !!!!!, γιατί η ζωή τελικά, είναι joy
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αν επιθυμείτε περισσότερη οικονομία, όταν θέλετε να βράσετε μακαρόνια
βράστε το νερό στον ταχυβραστήρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ό,τι
ενδέχεται βράσιμο .
• Για να αποκτήσουν τα πλακάκια του μπάνιου σας περισσότερη λάμψη,αγοράστε
Spiritus, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στα φαρμακεία. Το βάζετε σ’
ένα πανί και τρίβετε τα πλακάκια σας. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει.
• Επιπροσθέτως, μπορείτε να καθαρίσετε τις ρίλες που έχουν μαυρίσει ανάμεσα
στα πλακάκια σας, χρησιμοποιώντας ξύδι πάνω σ’ ένα βουρτσάκι.
Δοκιμάστε τα και δεν θα χάσετε..

... την υγεία
Για όσους ταλαιπωρούνται απο βήχα, το μυστικό καταπολέμησης είναι το
εξής : Χρησιμοποιήστε φέτες λεμονιού και προσθέστε ζάχαρη. Το αφήνετε
μια ημέρα. Πίνετε 3 φορές την ημέρα μ’ ένα κουταλάκι του γλυκού.
• Αν ο βήχας συνεχιστεί και γίνει ακόμα πιο έντονος, είναι πολυ βοηθητικό
να πιείτε ελαιόλαδο. 4 κουταλιές τις σούπας κατα προτίμηση βιολογικό
συνοδεύοντάς το με 4 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού. Το ανακατεύετε πολυ
καλά και κάθε ώρα πίνετε μια γουλιά.
• Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι το ευεργετικό μας ελαιόλαδο βοηθάει πάρα πολύ
επίσης για την εκκένωση του εντέρου και πίνετε κάθε πρωί, χωρίς να έχετε
φάει μια κουταλιά της σούπας.
Καλή ανάρρωση.. και σίγουρα θα έρθει γρήγορα με αυτά τα έξυπνα tips!!!

... την ομορφιά
• Για την καταπολέμηση των ρυτίδων αρκεί μόνο 3 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας αργίλου, το οποίο μπορείτε να
αγοράσετε απ’ το φαρμακείο. Τα ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην
επιφάνεια του προσώπου με απαλές κινήσεις. Το αφήνετε μέχρι να στεγνώσει.
Στην συνέχεια το αφαιρείτε με χλιαρό νερό.
• Αν αισθάνεστε κουρασμένοι ή αγχωμένοι ένα μασάζ προσώπου θα σας
ανακουφίσει και θα σας χαλαρώσει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ½ χυμό
λεμονιού και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Το χρησιμοποιείτε 2 με 3
φορές την εβδομάδα πριν κοιμηθείτε, κάνοντας μασάζ στο πρόσωπό σας.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους
κάποιος θέλει, ή πρέπει να χάσει βάρος.
Είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικούς, η
meditrof σας βοηθά να αποκτήσετε
το επιθυμητό βάρος, γρήγορα,
μόνιμα και με ασφάλεια,
υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση ανεξάρτητα από
την πόλη ή τη χώρα που κατοικείτε.
Απευθυνθείτε στην Meditrof στα γραφεία μας:

Alt Nied 20
65934 Frankfurt – Nied
Τηλ. 069 - 24006780

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα.. Ξεκινήστε απο σήμερα!!!

Εικόνα σε κοίλωμα βράχου
των Μετεώρων

Αν οι γονείς δουλεύουν, ενώ τα παιδιά τους καλοπερνούν,
τότε τα εγγόνια τους σίγουρα θα καταλήξουν ζητιάνοι.
Ιαπωνική παροιμία
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Υγιεινή διατροφή και η σημασία της.
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Ο παράγων «διατροφή» απασχόλησε κατά το
παρελθόν και απασχολεί ακόμη όλους τους λαούς.
Η παραδοσιακή διατροφή κάθε περιοχής, ήταν
προσαρμοσμένη όχι μόνον στα προιόντα που
παρήγαγε κάθε περιοχή, αλλά και στις περιορισμένες
δυνατότητες συντηρήσεως των τροφίμων, ή την
δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς τους από το ένα
μέρος στο άλλο. Έτσι στην Ευρώπη προβλήθηκαν
κατά καιρούς διάφορα διατροφικά μοντέλα με βάση
κυρίως τα εγχώρια προϊόντα.
Σήμερα όμως μετά την εντυπωσιακή πρόοδο της
επιστήμης και την «σμίκρυνσιν» των αποστάσεων,
στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί και προβάλλεται
έντονα ένα διατροφικό μοντέλο το οποίον δεν είναι
και τόσον μακράν της λεγομένης «μεσογειακής
διατροφής». Το διατροφικό αυτό μοντέλο αφορά
υγιείς που δεν πρέπει να ακολουθούν κάποια
συγκεκριμένη δίαιτα και έχει ως βάση την εξασφάλιση
στον οργανισμό, όλων των απαιτουμένων συστατικών
για την εύρυθμη λειτουργία και την διατήρηση της
υγείας του.
Στην Ευρώπη έχουν θεσπισθεί κανόνες διέποντες
την υγιεινή διατροφή η οποία πρέπει να περιέχει
συγκεκριμένες ποσότητες και αναλογίες όλων των
συστατικών δηλαδή των πρωτεινών, των λιπών και
των υδατανθράκων, αλλά και των βιταμινών και
λοιπών ιχνοστοιχείων.
Η Γερμανική Διατροφολογική Εταιρεία παρουσιάζει
αυτό το διατροφικό μοντέλο σαν « 10 κανόνες
υγιεινής διατροφής» και συνιστά τα παρακάτω:
Στο φαγητό πρέπει να υπάρχει ποικιλία και να
περιλαμβάνονται τρόφιμα και από τις 7 ομάδες
τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η περιεκτικότης
του σε όλα τα απαραίτητα συστατικά.
Η κατανάλωση γεωμήλων και δημητριακών
πρέπει να είναι καθημερινή, για την κάλυψη των
ενεργειακών απαιτήσεων.
Κηπευτικά, και φρούτα πρέπει να καταναλώνονται

σε επαρκείς ποσότητες καθημερινώς.
Είναι απαραίτητη η καθημερινή κατανάλωση
γάλακτος και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Το διατροφικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχει μία, ή
καλύτερα δύο φορές εβδομαδιαίως θαλασσινό ψάρι,
ενώ επιβάλλεται περιορισμός της καταναλώσεως
κρέατος, σαλαμιών και αυγών.
Το λίπος και τα λιπαρά τρόφιμα πρέπει να
αποφεύγονται, ενώ πρέπει επίσης να περιορισθεί η
κατανάλωση σακχάρεως και μαγειρικού άλατος.
Η λήψις πολλών υγρών είναι απαραίτητος, κυρίως
ύδατος και χυμών χωρίς επιπρόσθετον σάκχαριν. Η
λήψις αλκοολούχων ποτών δεν ενδείκνυται, είναι
όμως ανεκτή σε ημερήσια ποσότητα αλκοόλης έως
20 γραμ. για τους άνδρες και έως 10 γραμ. για τις
γυναίκες
Τα φαγητά πρέπει να παρασκευάζονται με
συνθήκες που να λαμβάνουν υπ`όψιν την διατήρησιν
των θρεπτικών συστατικών τους, αποφεύγοντας τις
υψηλές θερμοκρασίες, και όσα τρόφιμα μπορούν να
καταναλωθούν ωμά να καταναλώνονται έτσι.
Το φαγητό δεν πρέπει να λαμβάνεται «στο πόδι»,
αλλά πρέπει κάποιος να διαθέτη αρκετόν χρόνον.
Τούτο έχει να κάνει και με την αποφυγήν λήψεως
μεγάλων ποσοτήτων τροφής, διότι «γρήγορο
φαγητό» σημαίνει «λαίμαργο και πολύ φαγητό»,
αφού το αίσθημα κορεσμού αρχίζει να ικανοποιείται
μόνον 15 έως 20 λεπτά από την έναρξη του φαγητού.
Πρέπει ο υγιής άνθρωπος να προσέχει το βάρος
του, ώστε να παραμένει σε ανεκτά επίπεδα και
οπωσδήποτε να εξασφαλίζει αρκετή σωματική
άσκηση και γενικώς κίνηση. Αυτό γίνεται είτε
ενσυνειδήτως ως «άσκησις», είτε ως προσαρμογή
των διαφόρων συνηθειών της καθημερινότητος με
κριτήριο την κίνηση, όπως π.χ. αποφυγή χρήσεως
ανελκυστήρων, χρήσις του αυτοκινήτου μόνο
για μεγάλες αποστάσεις και στάθμευσή του όχι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Μεταφράσεις

Βοήθεια στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων
και αιτήσεων (ARGE, Arbeitsamt, …)
Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
....

Zervopoulos
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
(1ος Όροφος)

Τηλ. 0911 / 264354
ή 0177 5901558

παραπλεύρως της κατοικίας κ.ά.
Οι παραπάνω κανόνες αν τηρηθούν θα μπορούσαν
να αντιμετωπίσουν πολλές νόσους, ή τουλάχιστον να
βελτιώσουν την πρόγνωσή τους,
Μεταξύ αυτών αναφέρω: Σακχαρώδης διαβήτης,
παχυσαρκία υπέρτασις, έμφραγμα μυοκαρδίου,
εγκεφαλικά έμφρακτα, περιφερική αγγειοπάθεια,
οστεοπόρωση, ουρική αρθρίτιδα, παθήσεις των
νεφρών, των αρθρώσεων, λοιμώδεις νόσοι, αρκετοί
κακοήθεις όγκοι, ενδοκρινολογικές παθήσεις,
στειρότητα, κ.ά.
Η διατροφή παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην
εμφάνιση ή όχι των ασθενειών αυτών. Κυρίως
οι λεγόμενες «αρρώστιες του πολιτισμού», είναι
εκείνες που κυρίως οφείλονται στην κακή διατροφή
και οι οποίες συνιστούν σήμερα την αιτία θανάτου
των περισσοτέρων ανθρώπων.
Ο σύγχρονος άνθρωπος καταρτίζει το είδος
διατροφής του με σχεδόν μοναδικό κριτήριο την
γεύση των τροφών, ενώ την ποσότητα με μοναδικό
κριτήριο το αίσθημα κορεσμού. Έτσι το μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων έχουν καταστεί υπέρβαροι
έως παχύσαρκοι, μη εξαιρουμένων ακόμη και των
μικρών παιδιών.
Η παχυσαρκία μαζί με την περιορισμένη κίνηση
οδηγούν στην ανάπτυξη του λεγομένου μεταβολικού
συνδρόμου και τελικώς στην εμφάνιση του
σακχαρώδους διαβήτου.
Η κατανόηση του προβλήματος αυτού έχει μεγάλη
σημασία, διότι έγκαιρη διόρθωση των διατροφικών
λαθών εμποδίζει την εμφάνιση των νόσων αυτών.
Η τήρηση ενός σωστού διατροφικού μοντέλου
που να σέβεται τους παραπάνω κανόνες, όπως π.χ.
του μοντέλου της «μεσογειακής διατροφής», θα
βοηθούσε στο έπακρο την ατομική αλλά και την
δημόσια υγεία.
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Ψυχολογία

Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΜΕΙΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητού Ιερέως Χάγκεν-Λυντενσάϊτ
Της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Χαρά ανέκφραστος και θρίαμβος πρωτοφανής επικρατεί εις την
Εκκλησία του Χριστού. Ηχούν χαρμόσυνα οι κώδωνες των ιερών
ναών και ο ήχος τους φθάνει εις τους μακρινούς ορίζοντες ως
συμβολικός αντίλαλος της μουσικής συνθέσεως, που εκτελούν
σε ρυθμό πανηγυρικόν οι ψυχές των χριστιανών. Της άνοιξης τα
μυρόπνοα λουλούδια σκορπούνε παντού μιας καινούργιας ζωής
ευωδιές. Τα πετεινά του ουρανού κελαιδούν απο τα κλωνάρια
κάποιες γλυκές μελωδίες μιας ουράνιας χαράς. Ουρανός και
γη σφιχταγκαλιάζονται και αρχινούν της αιωνίας νίκης το επινίκιο τραγούδι. Στήνουν μαζί
ένα ατελείωτο μυστικό τραγούδι και χορό. Όλα σκιρτούν και χαίρονται και αγάλλονται. Τα
σύμπαντα του ανίκητου νικητή νίκη γλυκολαλούν. Άγγελοι και αρχάγγελοι το θρίαμβο του
ανάρχου Λόγου πανηγυρίζουν. Δοξάζουν τον αθάνατον και πανηγυρίζουν τη ζωή.
Η βαριά πέτρα του τάφου έχει πέσει. Κυλίστηκε πολύ νωρίς από το μνήμα. Δεν μπορούσε
να κρατήσει για πάντα τον αθάνατον. Οι εχθροί νόμισαν, ότι τον εφόνευσαν. Νόμισαν,
ότι ο τάφος ήταν το τέλος, αλλά δεν το κατάλαβαν,ότι ήταν μια καινούρια σωτήρια αρχή.
Έκλεισαν το στόμα εκείνου του πλάνου, μα δεκάδες και εκατοντάδες άλλα στόματα άνοιξαν
για το κήρυγμα του Ναζωραίου. Βάλανε φρουρούς εις τον τάφον, αλλά ξέχασαν, ότι Εκείνος
φρουρεί τους ανθρώπους. Η ανομία τον σκέπασε εις το μνήμα, αλλά με την Ανάστασή του
ξεσκέπασε την ανομία. Αν η σταύρωση του Ιησού ήταν θεληματική αδυναμία, η ανάστασή
του ήτο δείγμα της παντοδυναμίας Του Ει και εν τω τάφω κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου
καθείλες την δύναμιν, ψάλει θριαμβευτικά η εκκλησία. Ο θάνατος έχασε τη δύναμή του.
Νικήθηκε από τον Ανίκητο. Πού σου θάνατε το κέντρον, Που σου άδη, το νίκος.
Το πρωτάκουστο θαύμα της αναστάσεως, το πήραν οι άνεμοι στα φτερά τους και το
εσκόρπισαν εις άπασαν την οικουμένην. Η αλήθεια δεν μπορεί να μένει για πάντα θαμένη. Ο
Κύριος ηγέρθη όντως. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσι
άγγελοι. Με την ανάσταση νικήθηκε ο διάβολος. Κάποτε είχε νικήσει τον πρώτον Αδάμ.
Σήμερον ο νέος Αδάμ της σωτηρίας του έχει συντρίψει την κεφαλήν. Για την συντριβή του
διαβόλου είχε μιλήσει αμέσως μετά την παρακοή του ο ίδιος ο Θεός. Αυτός σου τηρήσει την
κεφαλήν και συ τηρήσεις αυτού την πτέρναν. Ο απόγονος της δεύτερης Εύας της Παναγίας
θα έδινε το τελευταίο χτύπημα του διαβόλου, καταστρέφοντας ολότελα τη δύναμή του. Δια
τούτο ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίστο αυτώ όνομα το υπέρ και χαριστο αυτω όνομα
το υπέρ παν όνομα. Ο Κύριος είναι νικητής του διαβόλου, αλλά και του θανάτου. Είναι ο
παντωδύναμος Νεκρεγέρτης. Ο θάνατός Του έγινε πηγή αθανασίας. Ο θάνατος δεν είναι πια
εξορία. Είναι επιστροφή εις το χαρούμενο σπίτι μας, όπου εκεί όλα χαίρουν και τραγουδούν
και πανηγυρίζουν.
Από τώρα ο θάνατος είναι η σκάλα, όπου το κάτω μέρος της είναι στο σκοτεινό τάφο,
αλλά η κορυφή της φτάνει εις την αιώνια δόξα του ουρανού. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι
η πιο μεγάλη Νίκη εις την ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο θρίαμβος της δικαιοσύνης. Είναι
του θανάτου η νέκρωση και του άδου η καθαίρεση. Είναι η απαρχή μιας καινούριας ζωής.
Το μεσημβρινό σκοτάδι της Παρασκευής το έχει διαδεχθεί η φωτοπλημμύρα της Κυριακής.
Μετά το θάνατο του Σταυρού, ακολουθεί η Ανάσταση και η δόξα. Χριστός Ανέστη. Οι καρδιές
μας ας γεμίσουν από χαρά. Τα χέρια μας ας υψωθούν εις τον ουρανόν για να δοξολογήσουν
τον Κύριον. „Λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα.“ Ας δώσουμε
το φίλημα της αγάπης. Οι εχθροί να δώσουνε τα χέρια με την υπόσχεση μιας καινούριας
αγάπης και φιλίας. Ο Κύριος με την Ανάστασή Του άνοιξε διάπλατα τις πύλες της Βασιλείας
Του να μπούμε όλοι νικητές. Είχαμε αμαρτίες; Σβήσανε. Συντροφιά μας είχαμε τα δάκρυα ο
αναστημένος Χριστός μας τα εσκούπισε. Ο θάνατος, ο οποίος ποδοπατούσε τις ελπίδες μας
και μαδούσε τα όνειρά μας, νικήθηκε. Ο θάνατος του Χριστού ήταν του θανάτου ο θάνατος.
Από τότε το μέλλον είναι δικό μας. Ο ουρανός δικός μας. Ευρήκαμε το μονοπάτι της Βασιλείας
του Θεού. Τώρα πολεμούμε άνετα την αμαρτία. με τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, τα
τείχη πέφτουν, ο εχθρός φυγαδεύεται, και ο τόπος της μάχης γεμίζει από λάφυρα. Πλάκες
που στέκανε βαριές στα μνήματα και στις καρδιές, τις έσπασε με την ένδοξη Ανάστασή Του.
Πάνε οι παλιοί λογαριασμοί και τα χρεωστικά γραμμάτεια. Όλα σχίστηκαν εις το δοξασμένο
ξύλο του Σταυρού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που γράφω στη συνέχεια συνέβει σε μια πόλη της ενορίας
μου. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Η εκκλησία της πόλεως ήτο γεμάτη από κόσμο. Επικρατούσε
σιγή παντού. Όλη η ατμόσφαιρα να αναδίδει μια πένθιμη οσμή. Ετοιμάζεται η γη να κηδεύσει
το Δημιουργό και Σωτήρα της. Σε λίγο γίνεται η επιφορά του Επιταφίου. Τα εγκώμια, τα
κεριά, τα εξαπτέρυγα με το Σταυρό και οι συγκινητικοί ύμνοι δημιουργούν ένα θέαμα
συγκλονιστικό. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε μέσα από ένα νυχγτερινό κέντρο να βγαίνει ένας
νεαρός κατσουφιασμένος και μόλις αντίκρυσε την ιερά πομπή του Επιταφίου, ξαφνιάστηκε.
Τα κορίτσια, οι Μυροφόρες με τα πανεράκια γεμάτα λουλούδια έψελναν Έρραναν τον τάφον
αι Μυροφόροι Μύρα... με εβλαβείς κινήσεις.
Ο νεαρός εκοίταζε και άκουγε με ταραγμένη την ψυχή. Εσήκωσε το δεξί του χέρι, με το
οποίο προ ολίγου εκρατούσε τα ΧΑΡΤΙΑ, τη χειροβομβίδα της ευτυχίας του, και έκανε αργά
το Σταυρό του. Εν τω μεταξύ ο Επιτάφιος και ο κόσμος προχωρούμε. Ο δρόμος ερημώθηκε
πάλι. Ο καμπουριασμένος νεαρός στρατοκόπος επήρε ένα μικρό δρομάκι και κατευθύνθηκε
στο σπίτι του. Μέσα του αντιχούσαν ακόμη τα λόγια: Έρρανα Τον Τάφον... Άρχισε να δακρύζει
Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Την αγνότητα της ηλικίας εκείνης. Τάφος, μονολόγησε
κλαίγοντας, είναι και η δική μου ψυχή, η δική μου ζωή. Χωρίς λουλούδια και μύρα. Και ο μεν
τάφος του Χριστού θα ανοίξει αύριο το βράδυ, ο δε δικός μου θα είναι κλειστός, σκοτεινός,
παγερός. Πότε θα γίνει και η δική μου ανάσταση; Πρέπει να αλλάξω ζωή. Δεν είναι για μένα
πλέον τα νυχτερινά κέντρα. Σκυφτός, ταραγμένος και θλιμμένος εβάδιζε αργά φέροντας στη
σκέψη του τα λόγια των κοριτσιών με τα λουλούδια του Επιταφίου που έψαλλαν Έρραναν τον
Τάφον. Σαν εγερτήριο σάλπισμα τα λόγια αυτά έκαναν τον νεαρόν να αγαπήσει το Χριστό και
να διαλαλει παντού: Μείνε περισσότερο κοντά μου Ανεστημένε Χριστέ.
Αδελφοί μου, αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αινείτε Αυτόν εν τυπάνω και χορώ. Αινείτε
Αυτόν εν χορδαίς και οργάνω. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Των καρδιών μας οι μυστικές
χορδές ας ηχήσουν και ας διαλαλήσουν παντού της νίκης το σάλπισμα και ας αφεθεί η ψυχή
μας να τραγουδίσει της λύτρωσης το πιο ηρωικό θούριο εις τα φτερά της αναστάσιμης χαράς.

Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info

Πάσχα, γιορτή της χριστιανοσύνης
της συγχώρεσης και της λύτρωσης.
Το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή και η λέξη προέρχεται
από την εβραϊκή λέξη pesah που σημαίνει διάβαση. Το
πέρασμα από την σταύρωση στην Ανάσταση. Το Πάσχα
είναι μια οικογενειακή γιορτή όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να βρεθούν στην
πατρική οικογένεια ή σε ανθρώπους που θεωρούν οικογένεια τους. Οι μεγαλύτεροι
φροντίζουν να περνάνε τις παραδόσεις και τα έθιμα στους νεότερους. Η ύπαρξη
οικογενειακών παραδόσεων είναι σημαντική για την ψυχολογική συνέχεια
μιας οικογένειας και για την σύνδεση των γενεών της. Οι Έλληνες όπου και αν
βρίσκονται αναβιώνουν τα έθιμα και τις παραδόσεις. Το βάψιμο των κόκκινων
αυγών, η αποκαθήλωση από το σταυρό και την ταφή του Χριστού, ο στολισμός
του Επιτάφιου, το μαγείρεμα της μαγειρίτσας, το Άγιο φώς με το οποίο ανάβουν
τις λαμπάδες τους οι χριστιανοί ψέλνοντας το χριστός ανέστη και δίνοντας το
φιλί της Αγάπης, είναι κάποια από τα πολλά και ωραία έθιμα. Η μεγάλη Τετάρτη
είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα που μετάνιωσε ειλικρινά και άλειψε
με πολύτιμο μύρο τα πόδια του χριστού και απελευθερώθηκε από την αμαρτία.
Ο Ιούδας από την άλλη αιχμαλωτίστηκε από τη φιλαργυρία του αποχωρίστηκε
από το θεό και κυνηγημένος από τις τύψεις του αυτοκτόνησε. Το να συγχωρέσεις
κάποιον χρειάζεται κατανόηση και μεγαλοψυχία. Η συγχώρεση μειώνει το θυμό
την κατάθλιψη και το άγχος. Όταν συγχωρώ, συγχωρώ και για μένα δεν αφήνω
αυτό που με πλήγωσε να βαραίνει τις σκέψεις και την καρδιά μου, χρειάζεται να
έρθει η απελευθέρωση από τον πόνο. Το να συγχωρέσεις κάποιον δεν σημαίνει
πως πρέπει να τον βάλεις πάλι στη ζωή σου. Η συγχώρεση έχει να κάνει και με τη
δική μας ψυχική υγεία. Το Πάσχα μας φέρνει το μήνυμα της αγάπης της πίστης
της και της ελπίδας. Ακόμα και αυτοί που δεν πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία,
νιώθουν την ανάγκη την μεγάλη εβδομάδα να ανάψουν ένα κεράκι. Ίσως τα πάθη
του Χριστού για κάποιους από εμάς να μας θυμίζουν τις δικές μας δυσκολίες και τη
θέληση της δικής μας ψυχής για την Ανάσταση. Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται
να μας θυμίσει κάτι με πολύ επίκαιρο τρόπο ότι παρ όλες τις δυσκολίες και τις
αντιξοότητες μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας στο βαθμό που επιθυμούμε
εμείς οι ίδιοι αρκεί να το θέλουμε πραγματικά. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται
χρόνος κόπος και ανάληψη των ευθυνών μας. Τότε μόνο μπορούμε να αγαπήσουμε
να πιστέψουμε και να ονειρευτούμε αληθινά.

Βρείτε ξανά το χαμόγελο σας
Η ευτυχία μπορεί να μοιάζει σαν μακρινός στόχος, αλλά στην πραγματικότητα την
καλούμε ή την διώχνουμε με τις επιλογές μας και τις αποφάσεις που παίρνουμε για
την ζωή μας. Αν νοιώθετε πως έχετε χάσει το χαμόγελο σας μην περιμένετε να γίνει
κάτι μαγικό και να ξανά χαμογελάσετε. Η δυστυχία ή η στενοχώρια αντιμετωπίζονται
αρκεί εσείς να το επιθυμείτε. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει τις δυνατότητες του και
τις ανάγκες του. Υπάρχουν όμως τρόποι που μπορεί να βοηθήσουν. Δώστε χρόνο
στον εαυτό σας να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ξεκόψτε από ότι σας χαλάει τη
διάθεση είτε από ανθρώπους που σας πιέζουν ή σας στενοχωρούν είτε από μια
δουλειά που σας δημιουργεί μεγάλη ψυχολογική πίεση και εντάσεις ή οτιδήποτε
άλλο. Μπορεί να ακούγεται εύκολο στα λόγια και αδιανόητο στην πράξη αλλά
η πραγματική ευτυχία θέλει να προσπαθήσεις πολύ μερικές φορές για να την
αποκτήσεις. Περάστε χρόνο με ανθρώπους που σας φτιάχνουν την διάθεση και
σας κάνουν να νιώθετε ποιο αισιόδοξοι. Δείτε μια κωμωδία που θα σας βοηθήσει
να γελάσετε. Μην ξεχνάτε πως ακόμα και ένα βεβιασμένο χαμόγελο έχει θετική
επίδραση στην ψυχολογία. Αφήστε το μυαλό σας να περιπλανηθεί σε τόπους
και καταστάσεις που θα θέλατε να ζήσετε. Αυτό θα χαλαρώσει το νευρικό σας
σύστημα και θα ξεκουράσει το μυαλό σας. Καταλήγουμε λοιπόν πως ο τρόπος που
βλέπουμε τον κόσμο και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε μας κάνουν περισσότερο
η λιγότερο ευτυχισμένους. Ο μόνος λοιπόν που μπορεί να μας βοηθήσει και να
επαναφέρει το χαμόγελο στα χείλη μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός !!!
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ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΟΥΛΙΟΥ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟ ΠΑΤΕΛΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Από το Πάτελι έρχομαι, εκεί θέλω να γυρίσω,
όποιον και αν συναντήσω,
τον γνωρίζω, με γνωρίζει,

Η Μοίρα το ήθελε, το άρθρο του Σωκράτη Γούλιου για τη γενέτειρά του τον
Άγιο Παντελεήμονα (Πατέλι) Φλώρινας, που τόσο αγαπούσε, να είναι
και το τελευταίο.

Από μικρός γνωρίζω κάθε πέτρα και κάθε γωνία, Η εφημερίδα μας το δημοσιεύει για να συνοδεύει την ψυχή του στο αιώνιο
τώρα, η καθεμιά της μου θυμίζει
ταξίδι, που ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες από τη δεύτερη πατρίδα του,
μια κοινή μας ιστορία.
τη Γερμανία.
Αυτό θα πει πατρίδα!

Αιωνία σου η μνήμη, φίλτατε Σωκράτη!

Μια ζωή γεμάτη στερήσεις, αλλά και με ωραίες αναμνήσεις
Άγιος Παντελεήμονας,
πρώην Πάτελι – 2015

Όσοι γεννηθήκαμε στη δεκαετία του
΄40 θα έπρεπε κανονικά να έχουμε
ήδη πεθάνει. Επιζήσαμε, αν και οι
τότε συνθήκες υγιεινής και διατροφής,
που έφεραν ο Δεύτερος Παγκόσμιος
† 10.04.2016 Sokrates Goulios / Frankfurt Πόλεμος και ακολούθως ο Εμφύλιος,
Σωκράτης Γούλιος / Φραγκφούρτη
πολύ λίγο διαφέρουν από αυτές που
σήμερα βλέπουμε στην τηλεόραση σε εμπόλεμες χώρες της Εγγύς Ανατολής.
Η κούνια από τον ξυλουργό, όχι λίγες φορές ιδιόχειρα φτιαγμένη, ήταν
βαμμένη με λαδομπογιά γεμάτη μολύβι. Αντί για κρεββάτι είχαμε ένα
μεγάλο στρώμα για όλα τα παιδιά, γεμάτο με άχυρα, το οποίο η μητέρα μας
άλλαζε κάθε δυο χρόνια για να μην παραπαχαίνουν εκεί μέσα οι κοριοί. Η
λέξη ορθοπεδικό κρεβάτι δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό μας. Το ισόγειο ήταν
αλειμμένο με κοκκινόχωμα και το πρώτο πάτωμα στρωμένο με απλά σανίδια,
που σε γιορτές φρεσκαρίζονταν με μια κίτρινη φθηνή παρκετίνη. Λίγα σπίτια
είχαν το ισόγειο στρωμένο με πέτρινες πλάκες από τα λατομεία του χωριού,
που ενώνονταν με ασβεστωμένο αμμοκονίαμα.
Καθιστικό και υπνοδωμάτιο σε ένα (4×5), σε μερικές οικογένειες εκεί μέσα
και η κουζίνα, όλος ο χώρος ζεσταινόταν από τη μοναδική σόμπα με ξύλα. Δίπλα
υπήρχε ένα μικρότερο δωμάτιο σαν αποθήκη. Αργότερα χρησιμοποιήσαμε
κάρβουνο από τη Βεγόρα, ποτέ καλοριφέρ. Πάνω στη σόμπα έβραζε το νερό
σε ένα γκιούμι και το φαγητό στην κατσαρόλα. Θερμοσίφωνας: Όχι δα, αφού
ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε στο χωριό το 1967, και ο ηλιακός δεν είχε ακόμη
εφευρεθεί. Ψυγεία με κολώνες πάγου από την Κοζάνη και την Έδεσσα είχαν
μόνο τα καφενεία σε γιορτές. Μεσημέρι για φαγητό καθόμασταν σε γιορτές
γύρω από τον σοφρά. Τις άλλες μέρες το φαγητό ήταν «ρεζερβέ» για τους
μεγάλους που δούλευαν, εμείς ψωμί και ελιές στο χέρι, σπάνια τυρί, και
δώστου έξω να παίξουμε.
Αστακομακαρονάδα; Και βεβαίως! Την είχαμε αντικαταστήσει πλήρως
με φύλλα και τσιρόνια. Η μητέρα μου, όπως όλες οι νοικοκυρές στο χωριό,
έκαναν τον Σεπτέμβριο τα φύλλα (ένα είδος χυλόπιτας) για όλο τον χρόνο. Τα
ξέραιναν στον ήλιο και γινόντουσαν κάτι σαν σπασμένες λαζάνιες. Βρασμένα
φύλλα με θρύψαλα φέτας πάνω τους, τύφλα να έχει η παρμετζάνα,
μοσχοβολούσαν από μακριά. Φύλλα με κεφτέδες στον φούρνο είχαμε σε
γιορτές – γεύση ονειρεμένη! Απρίλιο στο Πάτελι είχαμε την πολυτέλεια να
αντικαθιστούμε τον αστακό με φρέσκα τσιρόνια από τη Βεγορίτιδα κι όλο τον
υπόλοιπο χρόνο με τσιρόνια αλατισμένα και ξεραμένα στον αέρα – ντελικατές
αλλαντικό αέρος!
Το αποχωρητήριο βρισκόταν πάντα στο τέρμα της αυλής. Στην αναζήτησή
του πρόβλημα είχαν οι γέροι τον χειμώνα, πρόβλημα είχε ο καθένας σε κάθε
εποχή όταν είχε διάρροια. Εύκολα στην αναζήτησή του είχαν οι επισκέπτες
το καλοκαίρι, εκατοντάδες μύγες τους προσανατόλιζαν που βρίσκεται το
«μέρος». Μπάνιο κάναμε το καλοκαίρι στη λίμνη, τα αγόρια με το βρακί, οι
γυναίκες με το κομπιναιζόν. Πλύσιμο ολόκληρο το σώμα είχαμε το βράδυ της
προηγούμενης των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε μια τενεκεδένια λεκάνη.
Τρεχούμενο νερό στα σπίτια ήρθε μέσα του ΄50. Παλαιότερα, το νερό στα
σπίτια έφερναν οι γυναίκες από την τότε πολύ κοντινή και πεντακάθαρη
Βεγορίτιδα σε τσίγκινους τενεκέδες στο κεφάλι, πάνω στην πουντίφκα
(κουλούρα). Συνήθως, κρατούσαν στο ένα χέρι κι ένα γκιούμι ή μια
μεγάλη στάμνα. Η πουντίφκα ήταν ένα χειροποίητο στεφάνι από άχυρα,
περιτυλιγμένο με κομμάτια από ύφασμα, που δεν έλειπε από κανένα σπίτι.
Είχε καταστεί αναγκαίο εργαλείο για να κουβαλήσουν οι γυναίκες νερό από
τη λίμνη, σταφύλια από το αμπέλι και ζαρζαβατικά από το Μπλάτο, τη λίμνη
Πετρών, όπου κάθε οικογένεια είχε δικό της κήπο.
Υψηλή ήταν η γεννητικότητα, αλλά και η θνησιμότητα. Τέσσερα παιδιά
σε κάθε οικογένεια ήταν ο κανόνας, περισσότερα όχι σπάνια. Ο τοκετός
γινόταν πάντα στο σπίτι με τη συμπαράσταση μια γριάς μαμής. Τρόμαζαν

οι γονείς μας στο άκουσμα ιλαρά και ανεμοβλογιά, που όταν έμπαιναν σε
σπίτι απειλούσαν με θάνατο τα μικρά παιδιά. Τα εμβόλια ήταν άγνωστα,
τα αντιβιοτικά πανάκριβα. Στη φυματίωση από υποσιτισμό δύσκολα να
αντισταθεί κανείς, αφού όλοι μας λίγο-πολύ πεινούσαμε.
Παιχνίδια δεν είχαμε. Θυμάμαι περιστατικά με μια γειτόνισσα, η οποία,
όταν είχε πλύση στην αυλή, έδινε στο κανακάρη της μια παλιά κατσαρόλα
και ένα ξύλινο κουτάλι, απλώς για να κάνει κρότο. Έτσι πρέπει να ήταν και
με μένα σαν μωρό. Σήμερα, σκέφτομαι ότι στο πρόσωπό μου θα πρέπει να
χάθηκε ένας μεγάλος τυμπανιστής.
Πολύς σαματάς γινόταν μερικές βραδιές με τον Καραγκιόζη, αν και ξέραμε
ότι την άλλη μέρα «θα τις φάμε» από τον δάσκαλο. «Ο γάμος του Καραγκιόζη»
ήταν αυστηρώς απαγορευμένος. Αργότερα έφερνε κάπου-κάπου ο
στρατός σινεμά στην πλατεία του χωριού. Νοσταλγικά αναπολώ μερικές
πανομοιότυπες σκηνές από το πολυβραβευμένο «Σινεμά Παράδεισος» του
Giuseppe Tornatore, όπου περιγράφει τη ζωή σε ένα χωριό της Σικελίας στη
δεκαετία του ΄40.
Στα εννιά μου πήγα για πρώτη φορά στο σχολείο, καθότι στον Εμφύλιο τα
σχολεία στο χωριό είχανε κλείσει. Το Σάββατο είχαμε σχολείο, ούτε λόγος για
πενθήμερο. Όταν σχολνούσαμε παίζαμε ποδόσφαιρο στη μικρή πλατεία της
γειτονιάς με μια μπάλα πάνινη, πολυτέλεια η πλαστική, για δερμάτινη ούτε
σκέψη. Τα δοκάρια για το τέρμα αντικαταστούσαμε στο άψε-σβήσε με τις
σχολικές τσάντες ή με πέτρες.
Τηλέφωνο είχε μόνο η αστυνομία, αργότερα και η κοινότητα. Αλλά και να
είχαμε, σε ποιον να τηλεφωνούσαμε, αφού κανένας άλλος δεν είχε. Σε φίλους
πηγαίναμε απροειδοποίητα, ούτε την πόρτα τους χτυπούσαμε.
Μπισκότα Παπαδοπούλου και σοκολάτες ΙΟΝ με μπόλικο καλαμποκάλευρο
ήταν μια πολυτέλεια που γευόμασταν σε γιορτές. Σήμερα ακόμη συγκινούμαι
όταν βλέπω κάστανα μέσα σε τσουβάλια από καναβάτσο να αχνίζουν, το ίδιο
με τη βανίλια σε κουταλάκι μέσα σε ποτήρι με κρύο νερό – «το υποβρύχιο».
Σιμίτια έφερνε ο πατέρας μας από «μακρινά» ταξίδια, τη Φλώρινα ή τη
Θεσσαλονίκη, όχι από το Αμύνταιο, γιατί αυτό θα έπρεπε να γίνεται κάθε
Δευτέρα που είχε παζάρι – η τσέπη δεν το σήκωνε.
Στο καφενείο χρειαζόσουν να πεις έναν καφέ βαρύγλυκο, μέτριο ή με ολίγη.
Ερχόταν πάντα ο ελληνικός, δεν υπήρχε φραπές, εσπρέσσο, καπουτσίνο και
παρόμοια ακαταλαβίστικα. Τα καλαμάκια της φραπεδιάς ήταν άγνωστα,
την γκαζόζα πίναμε συχνά δυο φίλοι από το ίδιο μπουκάλι. Κανένας δεν
κόλλησε τον άλλον, προφανώς, η πανταχού παρούσα βρομιά είχε ενισχύσει
το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Πολύ δουλειά είχαν οι σαμαράδες, καρεκλάδες, ακονιστές, γανωτζήδες,
τσαγκάρηδες, ράφτες, καροποιοί, πεταλωτές, κουρείς και, τα Σαββατοκύριακα,
οι χασάπηδες και ο φούρναρης. Εκτός τους τρεις τελευταίους, οι άλλοι
εξαφανίστηκαν λόγω έλλειψης εργασίας.
Die deutsche Übersetzung finden Sie im Internet : www.trigono.info
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Ας μην χορεύουμε σαν μαριονέτες
Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ειδήσεις και μηνύματα που άλλοτε τα αγνοούμε
και άλλες φορές μας φαίνονται αστεία. Δεν είναι όμως έτσι. Καθετί που λέγεται
έχει τη σημασία του. Βέβαια όπως είχα γράψει και είναι και απολύτως λογικό
δίχως εθνική παραγωγή και εξαγωγές πλούσιοι δεν γινόμαστε ή τουλάχιστον
για αρχή αύταρκες.
Ας πάρουμε μερικά από τα λόγια που ειπώθηκαν πρόσφατα και ας κάνουμε μία
ανάλυση με το τι μπορεί πιθανώς να κρύβετε πίσω από αυτά.
-“Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του“ άρα ξεχνάμε τα περί υφαλοκρηπίδας
και των ΑΟΖ και η διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων γίνεται υπό την
εποπτεία των „ψαριών“
-“Οι πρόσφυγες είναι μεγαλό-επενδυτές“. Το φθηνό εργατικό δυναμικό
μπορεί να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις εντάσεως εργασίας σε
πιθανές νέες ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες. Οι μισθοί στην Ελλάδα λόγω
προσφοράς/ζήτησης θα πέσουν δραματικά. Η παραγωγή που θα προέρχεται
από αυτές τις ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες δεν θα θεωρείται εθνική.
-“Η Ελλάς χρειάζεται ένα επενδυτικό σόκ 100 δις ως το 2022 για να
σωθεί“. Συνδέστε το με το παραπάνω περί άμεσων ξένων επενδύσεων και
με την προσαρμογή των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Άμεσες ξένες
επενδύσεις στην Ελλάς της χαοτικής γραφειοκρατίας, της υψηλής φορολογίας,
του οικονομικά αβέβαιου περιβάλλοντος, του εθνικού χρέους με αυξητικές
τάσεις, γιατί να έρθουν; Μα γιατί οι πρόσφυγες θα μείνουν όπως δείχνει η
τρέχουσα κατάσταση εδώ και πρέπει να βρούνε εργασία όπως βέβαια και
όλοι η ήδη άνεργοι έλληνες πολίτες. Από την άλλη οι επιχειρήσεις με εθνικό
χαρακτήρα προτιμούν τους γειτονικούς φορολογικούς παραδείσους για να
αντέξουν το σοκ της παγκόσμιας οικονομίας και να γίνουν ανταγωνιστικές.
-“Τα προγράμματα παιδείας πρέπει να αλλάξουν“. Τα προγράμματα
παιδείας δημιουργούν ή πλάθουν εθνικές συνειδήσεις, εκπαιδεύουν τους
πολίτες σύμφωνα με τις ανάγκες τις κοινωνίας, ενσωματώνουν εθνότητες και
έθνη στην κοινωνία, δημιουργούν ένα νέο status quo. Ποιο θα είναι αυτό; Θα
ωφελήσει την κοινωνία ή θα καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν οι
όροι ζωής προς το χειρότερο αν και οι μισθοί πέσουν;
Η σχέση του ελληνικού κράτους με τις άμεσες ξένες επενδύσεις υπήρξε
αμφιλεγόμενη ως και εχθρική τα τελευταία χρόνια. Γιατί όμως ζητάμε τα ξένα
δάνεια και αντιθέτως με την ίδια σχεδόν μανία δεν βρίσκουμε τρόπους να
φέρουμε ξένα κεφάλαια; Ο Έλλην πολίτης υπήρξε νεοφοβικός; Το σίγουρο
είναι ότι έγινε πιο νεοφοβικός κυρίως την δεκαετία του ’80 με οδηγό τη σιγουριά
μιας θέσης στο δημόσιο, θα πρόσθετα για μερικούς τη τεμπελιά του δημοσίου
που γεννά και η γραφειοκρατία σε μεγάλο μέρος και δεν πιστεύω ότι κανείς θα
αμφισβητήσει ότι αυτό το μότο κυριαρχούσε και κυριαρχεί στο υποσυνείδητο
μερικών ως και σήμερα δυστυχώς. Κάθε τι που εμφανιζόταν ως νεοτερισμός,
η επιχειρηματικότητα, η τάση για νέες ιδέες γινόταν προϊόν για την κατάψυξη
και αποψύχονταν αργότερα έξω από την επικράτεια αυτού του κράτους
όπου φυσικά το πληρώναμε έτοιμο σερβιρισμένο στο πιάτο και πανάκριβα
ως εισαγόμενο προϊόν. Πανάκριβα πληρώνουμε ακόμη και σήμερα έναν
ράθυμο και υπο-παραγωγικό κρατικό μηχανισμό τόσο μεγάλο και προπάντων
εσκεμμένα απαρχαιωμένο, διότι για να χειριστείς την τεχνολογία πρέπει να
διαβάσεις και λίγο, δηλαδή να κάνεις κάτι πέρα από το να κλέβεις δημοκρατικά
τα δημόσια ταμεία. Και επειδή ως γνωστόν η φυγοπονία που συνδυάζεται με
άνετη ζωή δύσκολα να την απαρνηθείς, ήρθε και ο κομματικός συνδικαλισμός
και στον ιδιωτικό τομέα γιατί για να φέρεις σε σύγκρουση την κοινωνία φέρε
αναξιοκρατία και αυτή ήρθε και θρόνιασε καλά, μάλλον καλύτερα την δεκαετία
του ’80 όπου οι απεργίες στα εργοστάσια ακόμη τις πληρώνουμε, έμμεσα, γιατί
όπως γνωρίζουμε η ιστορία διδάσκει, και το ξένο κεφάλαιο αυτό το γνωρίζει
καλά όπως ενημερώνεται και καλά. Άντε να πείσεις λοιπόν το ξένο κεφάλαιο να
έρθει να επενδύσει στη χώρα σου με βάση το ιστορικό αλλά ακόμη χειρότερο
όταν σήμερα ότι αυτό επαναλαμβάνεται με το ίδιο σχεδόν τρόπο. Σημειώνω
και πάλι ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από επιχειρήσεις με εθνικό χαρακτήρα
και από την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων που θα προσφέρουν
τεχνογνωσία ώστε να δημιουργηθούν στο μέλλον αντίστοιχες ελληνικές
επιχειρήσεις. Για να υπάρξει όμως ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας
χρειάζονται νεοφιλικοί και ένα κράτος που θα υποστηρίζει τους νεοφιλικούς
και την αξιοκρατία και κατ’ επέκταση ένα κράτος που θα γίνεται σεβαστό από
τους πολίτες του και τους ξένους. Απαιτείται σοβαρότητα και σοβαρό δεν είναι
να πιστεύουμε σε παροχολογίες, σε ανόητες υποσχέσεις που καμία σχέση δεν
έχουν με το παρόν. Η Ελλάδα έχει δανειστεί από 28 χώρες μερικές εκ των
οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο αυτής όπως και ο μέσος μισθός,
και μετά κάποιοι αμφιλεγόμενοι σχετικά με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και
τις τσέπες τους ευαγγελίζονται κουρέματα δανείων, επαναφορές μισθολογίων
στο δημόσιο στα πρότερα επίπεδα και σε μία περίοδο τόσο θολή, κορεσμού και
σκεπτικισμού σχετικά με τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία και τέλος
πάντων δεν σου λένε ότι χρωστάς της Μιχαλούς και αν δεν αλλάξεις νοοτροπία
και δεν παράγεις δικά σου ελληνικά προϊόντα δεν πρόκειται να δείς άσπρο φώς

ποτέ παρά μόνο κανένα κόκκινο λαμπάκι
άλλα δεν θα είσαι ο πελάτης. Συγνώμη
αν αντιληφθήκατε μία χυδαιότητα στην
τελευταία πρόταση αλλά η κατάσταση είναι
πια οριακή.
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι
όσες προσπάθειες γίνανε ώστε να
προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στο
Ελληνικό κράτος σκάλωναν πάντα στον
λαϊκισμό, τις πελατειακές σχέσεις, στην
ατομικότητα που εντείνονται περισσότερα
με την έλλειψη κοινωνικής παιδείας και
την στρατευμένη ψήφο. Είναι όμως πολλή
παλιά αυτή η ιστορία του λαϊκισμού όπου
μεγάλοι μεταρρυθμιστές όπως ο Χαρίλαος
Τρικούπης αναγκάστηκε να σηκώσει το
μεγάλο βάρος από την αποτυχημένη
Χρήστος Τραϊκούδης
οικονομική πολιτική του Δηλιγιάννη. Ο
Δηλιγιάννης για να πάρει την εξουσία μοίρασε στο λαό λαγούς με πετραχήλια
και θέσεις στο δημόσιο όταν ξανά πήρε τα ηνία ο Τρικούπης ήταν ήδη πολύ
αργά και έτσι ακούστηκε από τα χείλη του το “Δυστυχώς επτωχεύσαμεν”. Η
Ελλάς βέβαια δεν έχει πτωχεύσει μία φορά μόνον με τον Τρικούπη. Γιατί όμως
έχουμε σχεδόν παράλληλες ιστορίες να δούμε από την αρχή δόμησης του
Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα;
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα χωρίς την οικονομική στήριξη των τότε μεγάλων
δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι καταδικασμένη σε
οικονομικό μαρασμό και αυτή τη φορά ίσως σε έναν εμφύλιο που δεν θα
μοιάζει τόσο σχιζοφρενής όσο αυτός του 1831, όχι δεν μιλώ για αυτόν που όλοι
γνωρίζεται, αλλά και ο πρώτος πριν ακόμη αναγνωριστεί επίσημα το ελληνικό
κράτος το 1832 έφερε σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, την αδυσώπητη μανία
να μην μεταρρυθμιστεί ποτέ το κράτος αυτό ώστε να γίνει ένα κράτος δικαίου
σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα δηλαδή και με τα Ελληνικά. Πολλοί πιστεύουν
ότι από τη αρχή τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ότι εδώ κρύβεται και η
συνενοχή των μεγάλων δυνάμεων. Βέβαια ακόμη συνεχίζουμε τα σοβινιστικά
νταηλίκια που ποτέ στην ιστορία δεν μας βγήκαν σε καλό από τότε που γίναμε
κράτος. Με λίγα λόγια μυαλό δεν βάζουμε και κάποιοι ίσως το εκμεταλλεύονται.
Για τους παραπάνω που καπηλεύονται κάθε παθογένεια της ελληνικής
κοινωνίας το ερώτημα που τίθεται αν είναι υπαρκτή η διάκριση Δεξιάς και
Αριστεράς στην πολιτική δεν έχει και τόση σημασία μπροστά στην ικανοποίηση
του ιδίου συμφέροντος. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ερώτημα καθίσταται
επίκαιρο, αφού από πολλές πλευρές διατυπώνονται θεωρίες για το τέλος της
Ιστορίας και των ιδεολογιών, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η
διάκριση Δεξιάς και Αριστεράς είναι χωρίς νόημα, από τη στιγμή της πτώσης
του τείχους του Βερολίνου. Εδώ στην Ελλάδα τον τελευταία καιρό έχουμε δει
κωμικοτραγικές καταστάσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τους παραπάνω
προβληματισμούς. Πάνε από τη μία ιδεολογία στην άλλη για να σερβίρουνε
στους πολίτες κάποιες οριστικές αποφάσεις όπως τους βολεύει και όχι όπως
είναι στην πραγματικότητα ή με βάση την ιδεολογία που πρεσβεύουν. Είχα
ξανά γράψει ότι καμία ιδεολογία δεν είναι κακή ή και κανένα μίγμα ιδεολογιών
όταν αυτά δεν γίνονται πράξη με ιδιοτελή συμφέροντα. Τότε με λίγα λόγια λες
ψέματα που δεν βλάπτουν μόνο τον συμπολίτη σου, τον συνάνθρωπο σου
αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό.
Μη ξεχνάτε την φράση του αμερικανού υφυπουργού Οικονομικών Γουίλιαμ
Κλέιτον: “ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ αγορές, μεγάλες αγορές” και ‘μείς ούτε μεγάλη
αγορά είμαστε ως κράτος αλλά ούτε και πλούσιο. Από το ’22 ψάχνουμε για
ορυκτό πλούτο και ακόμη μένει στα σχέδια οπότε ή δεν υπάρχει τόσος ή κάποιοι
αποφάσισαν να μας έχουν ως τουριστικό τους ενδιαίτημα. Εμείς πάντως αντί
να δούμε οι ίδιοι τι φταίει τα φορτώνουμε όλα στους άλλους ή σε αυτούς που
ξέρουν να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Προσθέτω, όπως το είχα γράψει και παλαιότερα ότι κατ’ εμέ Έλλην είναι
όποιος ενστερνίζεται την ελληνική παιδεία και τον Ελληνισμό και σήμερα αυτήν
την παιδεία φαίνεται ότι την κλειδώσαμε σε ένα μπαούλο. Ευτυχώς διατηρείται
σε αυτό με την ελπίδα ότι οι ανθρώπινες αξίες θα συνεχίζουν να υπάρχουν
στην κοινωνία, αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο με λόγια που πιθανώς να
κρύβουν κάποια θεσμοθετημένα ψέματα που και από έντιμους ανθρώπους να
έγιναν αντιληπτά ως αλήθεια, χρειάζονται πράξεις, διάλογος, σκέψη και πίεση
για εποικοδομητικές πολιτικές και όχι στρατευμένες.
Σκεφτείτε τα παραπάνω διότι τόσο η ιστορία όσο και κάποια στοιχεία
συνηγορούν στο να πάνε τα πράγματα χειρότερα. Είναι και καθίσταται αναγκαίο
να συλλογιστούμε, να κάνουμε διάλογο, να συμμετέχουμε, να αλλάξουμε και να
πιέσουμε.
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Το πασχαλινό έθιμο του λαγού-αβγοφόρου και εθιμικές εφαρμογές του
Στον εορταστικό κύκλο του καθολικού Πάσχα, το οποίο φέτος γιορτάστηκε ένα
μήνα πιο νωρίς από το ορθόδοξο, είναι ενσωματωμένα πολλά συνοδευτικά λαϊκά
έθιμα, τα οποία προσδίδουν από παλιά το ξεχωριστό εκείνο χρώμα που χαρακτηρίζει
τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας και ιδιαίτερα του Πάσχα.
Το κατεξοχήν γερμανικό πασχαλινό εθιμικό σύμβολο είναι ο «λαγός-ωοφόρος», ο
Όστερχαζε, ο οποίος κουβαλάει στους ώμους του ένα καλάθι με κόκκινα αβγά και,
σύμφωνα με το έθιμο, τα κρύβει κάπου, έξω στην αυλή του σπιτιού, κάτω από έπιπλα
και μέσα στα λουλούδια, ενώ τα παιδιά τα αναζητούν.
Οι πρώτες μαρτυρίες για την ένταξη του λαγού-αβγοφόρου στον γερμανικό
πασχαλιάτικο εθιμικό κύκλο προέρχονται από την Αϊδελβέργη (Heidelberg) της
Γερμανίας από το έτος 1678. Το έθιμο αγαπήθηκε αμέσως και διαδόθηκε σε πολύ
γρήγορο χρονικό διάστημα σ’ όλες τις άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Έκτοτε
είναι αναπόσπαστο σύμβολο του καθολικού Πάσχα και σήμερα στολίζει βιτρίνες
καταστημάτων, πωλείται σε σούπερμαρκετ και κοσμεί τους δρόμους πόλεων. Τώρα
τελευταία στολίζει ακόμη και λεωφόρους της Αθήνας ως φωτιστικό σύμπλεγμα
και μέσω της γαστρονομίας εντάχθηκε στη πασχαλινή διακόσμηση των ελληνικών
καταστημάτων. Πάντως, το μεγάλο άλμα και την αδιαμφισβήτητη καθιέρωσή
του, συναγωνιζόμενος τον Αϊ Βασίλη, πέτυχε ο λαγός του Πάσχα με την ανατολή
του 20ού αιώνα, όταν η μορφή του τυπωνόταν κατά εκατομμύρια στις ευχετήριες
πασχαλινές κάρτες, ξεπερνώντας κάθε άλλο θρησκευτικό ή εθιμικό σύμβολο. Ακόμη
πιο αγαπητός έγινε με την ανακάλυψη των αβγών από σοκολάτα, τα οποία ανήκουν
πια στο δικό του βασίλειο.
Το έθιμο του λαγού του Πάσχα αγαπήθηκε αμέσως από τους έλληνες μετανάστες
στη Γερμανία, έγινε χωρίς αντίρρηση αποδεκτός από μικρούς και μεγάλους επειδή
δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα με κάποιο παρόμοιο ελληνικό σύμβολο και
επειδή, ως γνωστόν, όταν ένα έθιμο είναι όμορφο και προσεγγίζει την παιδική ψυχή
αφομοιώνεται εύκολα και ενσωματώνεται αβίαστα στα έθιμα της άλλης κοινωνικής
ομάδας.
Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες της Γερμανίας, τα μέλη των διεθνοτικών
(ελληνογερμανικών και ελληνοαυστριακών) οικογενειών συνεχίζουν να εφαρμόζουν
τα έθιμα που συνόδευαν για δεκαετίες τις μεγάλες γιορτές του έτους σε γνήσια
και υβριδική μορφή. Έτσι, όπως τα γνώρισαν στη χώρα που ζούσαν και όπως τα
προσάρμοσαν στα δικά τους πολιτισμικά δεδομένα, γιορτάζουν κοινά έθιμα,
που συνδέουν και φέρνουν πιο κοντά τους λαούς της Ευρώπης χωρίς φραγμούς
και απορρίψεις κάτω από το πνεύμα της αποδοχής της υπαρκτής ετερότητας

και με σεβασμό στα ιδιαίτερα ατομικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.
Ο Όστερχάζε, φέρνει σε όλους δώρα, φέρνει τη χαρά και
την αγάπη. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει όλες του αυτές
τις ιδιότητες;
Από καθαρά λαογραφική άποψη ο λαγός είναι σύμβολο
γονιμότητας και σε συνδυασμό με το πανάρχαιο σύμβολο
της γονιμότητας, το αβγό, δημιούργησε το αναπόσπαστο
με την εαρινή εορτή του Πάσχα σύμπλεγμα του «λαγούαβγοφόρου».
Το αβγό, γνωστό σύμβολο από τα προχριστιανικά ήδη
χρόνια, δήλωνε την αφύπνιση της ζωής και για τούτο
υιοθετήθηκε από τους Χριστιανούς ως το κατεξοχήν Prof. Dr. Dimitrios Benekos
σύμβολο που μεταφορικά θύμιζε την μετάβαση του Χριστού
από τον θάνατο στη ζωή με την Ανάστασή Του. Όπως ο νεοσσός σπάζοντας τον φλοιό
έρχεται στον κόσμο, έτσι και ο Ιησούς έρχεται στη ζωή θραύοντας τα δεσμά του Άδη.
Με τη μεταναστευτική κινητικότητα το έθιμο του λαγού έφτασε και στην
Αυστραλία, όπου όμως το κλίμα για τους λαγούς και τα αγριοκούνελα ήταν δυσμενές
και απόλυτα εχθρικό, επειδή ήταν και είναι διαρκώς μεγάλη πληγή για τη γεωργία.
Ο λαός, όμως, όπως πάντα βρίσκει διέξοδο και προσαρμόζει το παλαιό στο νέο,
χωρίς επιστημονική ακρίβεια ή σχολαστικότητα τον αντικατέστησε με ένα ενδημικό
ζώο που του μοιάζει, το bilby (επιστημονικό όνομα macrotis lagotis), με το οποίο οι
κάτοικοι της Αυστραλίας συνδέονται συνειρμικά με θετικές και ευχάριστες εικόνες.
Με την παγκοσμιοποιημένη διάρθρωση της οικονομίας και την εύκολη μεταφορά
γαστρονομικών εδεσμάτων και εθιμικών εφαρμογών, ο λαγός του Πάσχα, ο
Όστερχάζε, κατακτά τον χριστιανικό κόσμο ως σοκολατένιο εμπόρευμα χαρίζοντας
τη χαρά στους μικρούς φίλους του. Τέλος, θα ήθελα να μνημονεύσω ότι στο Μόναχο
της Γερμανίας υπήρχε μέχρι το 2005 ένα Μουσείο των Λαγών του Πάσχα, στο οποίο
εκτίθονταν λαγοί όλων των εποχών και όλων των ποιοτήτων. Οι αρχαιότεροι από
αυτούς, σε φυσική μορφή, χρονολογούνται από το 1700.
Πάντως, ο λαγός είτε στη φυσική του μορφή είτε με παντελόνια και καλαθάκι
γεμάτο με κόκκινα σοκολατένια αβγά φέρνει χαρά και μας θυμίζει με την παρουσία
του την Ανάσταση.
Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Θεσσαλίας

Όμορφες Πασχαλινές Λαμπαδοχειροτεχνίες 2016
Mε χρώματα, κορδέλες και όμορφα στολίδια δημιουργήσαμε τις νέες μας
πασχαλινές λαμπάδες όλες χειροποίητες με ξεχωριστά χειροποίητα στολίδια
από ξύλο, μέταλλο, ύφασμα και καμβά.
Κάντε τώρα την παραγγελία σας για να έχετε έγκαιρα τα πρωτότυπα αυτά
δώρα για τα βαφτιστήρια σας! Όλα τα κεριά που χρησιμοποιούμε είναι 100%
ελληνικής κατασκευής.

Neraidoskoni C.P Vintage Art 90762 Fürth - Maxstr.20
Τηλ. 0911/89288651 ή 0173/5908124
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Rosen und Dornen

von p. Martinos Petzolt

Es gibt Widersprüche, die bemerkt man gar nicht,
wahrscheinlich, weil man sich so sehr daran gewöhnt
hat. Fragte mich mein Sohn plötzlich: „Papa, wieso
haben wir das Kreuz mit Blumen geschmückt?“.
„Weil wir es verehren“, fiel mir als korrekte Antwort
ein. Aber er beharrte darauf: „Das Kreuz ist doch
ein schreckliches Marterinstrument mit Nägeln und
Schmerzen und Tod.“ „Ja sicher, aber im Tod hat
Christus den Tod zertreten, also wurden wir durch
den Tod Christi erlöst“, wusste ich die theologisch
richtige Antwort. „Aber da passen vielleicht Dornen,
aber keinen Rosen“, ließ mein Sohn nicht locker. Jedoch in der Kirche legten wir das Kreuz in ein Bett
von Rosen, von denen wir die Stiele mit den Dornen
abgeschnitten hatten. Wir hoben das Kreuz am dritten Fastensonntag der Kreuzverehrung in die Höhe,
alle Gläubigen verehrten es und nahmen Blumen mit
nach Hause, um daheim ihr Wandkreuz mit ihnen zu
schmücken.

APRIL 2016

Kontrast von Geburt und Tod zeigt sich jedes Jahr,
weil grundsätzlich das Fest der Verkündigung, also
der Beginn der Menschwerdung des Sohnes Gottes
in der Allheiligen Gottesmutter, genau neun Monate
vor Weihnachten immer in die Fastenzeit vor Ostern
fällt. Dies Fest feiern wir ja nicht nur am 25. März,
sondern bedenken das Ereignis und das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes auch an
den fünf Freitagen der Fastenzeit, zuerst mit den vier
einzelnen Abschnitten (Chairetismoi) des Hymnos
Akathistos, dem Gruß der unvermählt Vermählten,
und dann zum Schluss mit dem gesamten Hymnos.

Noch augenfälliger wird eine scheinbare Paradoxie am Karfreitagabend. Nach der Kreuzabnahme
Christi und der Trauer der Grabesruhe stimmen wir
bereits österliche Gesänge an, die Auferstehungsevlogitaria, die Priester tragen weiße Gewänder, das
Grabtuch Christi, der Epitaphios, wird unter einem
blumengeschmückten Baldachin durch die Strassen
getragen, kaum einer lässt sich den Gottesdienst
entgehen, alle gehen mit oder bilden Spalier und
bücken sich am Schluss unter dem Epitaphios hinIn antiken Mosaiken sehen wir Kreuze, aus denen durch.
Wasserströme sprudeln, an denen Hirsche trinken.
Aber auch schon die drei ersten Tage der KarwoQuelle ewigen Lebens ist das Kreuz geworden, der
che haben eine besondere Atmosphäre, wenn wir in
neue Paradiesesbaum. Zur Kreuzerhebung singen
den Evangelien und den Hymnen die Passion Christi
wir deshalb auch eher ein Siegeslied denn ein Traubedenken, ihn aber als Bräutigam begrüßen und in
erlied: „Rette Herr Dein Volk und segne Dein Erbe
der Ikone des leidenden Christus den Bräutigam er... und behüte Deine Gemeinde durch Dein Kreuz.“
kennen, den wir wach erwarten. Vorher schon hat
Einmal auf die Paradoxien aufmerksam gemacht, der Lazarossamstag uns auf Ostern eingestimmt,
findet man deren viele im Kirchenjahr, genauer ist obwohl die Karwoche noch bevorstand. „Um die
eigentlich alles von Weihnachten in der Geburtshöh- allgemeine Auferstehung zu bezeugen“ singen wir
le bis Ostern in der Grabeshöhle paradox. Der harte

und lesen die Auferstehungstexte, die eigentlich den
Sonntagen vorbehalten sind. Bevor wir zum Leiden
des Herrn kommen, stellt uns die Kirche den Sinn,
das Ziel und des Ende von all dem vor Augen.
Im Griechischen gibt es tatsächlich ein Wort für
das Gefühl, das Trauer und Freude gleichermaßen
umfasst: Charmolipi, freudige Trauer, traurige Freude, Freude und Trauer. In die Trauer mischt sich
Trost, im Schmerz keimt Hoffnung, der Kummer
sieht auch ein wenig Licht. Das ist gar nicht so lebensfremd, denn in der Realität des Lebens liegen
die Dinge nicht weit auseinander. Das ganze Leben
bewegt sich in diesem Spannungsfeld von Glück
und Pech, Freude und Trauer, Gewinn und Verlust.
Aber noch mehr: der Gläubige sieht sich immer in
der Hand Gottes, erkennt die Prüfungen, weiß um
die Bewährungen, erwartet den Sieg Gottes. Er wirft
die Rosen nicht weg wegen der Dornen, sondern erfreut sich an den Rosen trotz der Dornen.

„Τρίγωνο“ σχήμα κορυφής μα και επιτυχίας
Εδώ θα βρεις ότι κι αν πεις σε θέματα αγγελίας

Επίσης δώρα πελατών μπλουζάκια, αναπτήρες σε όλα τα
αντικείμενα γράφουμε χαρακτήρες.

Πάντα ενημερώνεσαι αλλά και ηρεμείς
Γιατί η κάθε είδηση είναι περιωπής

Με τοπική ντοπιολαλιά που έχει λίγο πλάκα γράφουμε στο
τετράστιχο ανάλογη ατάκα

Μα έχει κι άλλες προσφορές όπως οι διαφημίσεις
Που όσοι δε σε ξέρανε τώρα θα τους γνωρίσεις

Αυτό σε φέρνει πιο κοντά πάντα με το πελάτη η επικοινωνία
σου θα έχει αυτό το κάτι

Αν έχετε επιχείρηση θα την αξιοποιήσει μέσα από τα λόγια του
θα τη γνωστοποιήσει

Αναλαμβάνει όλα τα σποτ αλλά και μαντινάδες σε ότι
επαγγελματικό σου κάνει τεμενάδες

Είτε αν έχεις ψησταριά ή ότι είδους γραφείο όλοι σας θα το
μάθετε από το τυπογραφείο

Μη χάνετε άλλο καιρό μα επικοινωνήστε διαλέξτε από τα δώρα
μας κι αυτά παντού χαρίστε !!!!
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Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αναρτήθηκε μετά
από κλήρωση το πρόγραμμα της Προημιτελικής και Ημιτελικής
φάσης (‘Ομιλοι Α΄και Β΄) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων
που θα διεξαχθούν ξεκινώντας από αύριο στη Θεσ/νίκη 25 έως τις
28 Απριλίου 2016.
Η ομάδα Παίδων του ΙΚΑΡΟΥ Έδεσσας προκρίθηκε από την
Κεντροδυτική Μακεδονία καθώς τερμάτισε στην 1η θέση και
συμμετέχει έτσι επάξια στους «16» της Ελλάδος.
Ο προπονητής του ΙΚΑΡΟΥ Νίκος Ρέτζιος δηλώνει ότι ο ίδιος και οι
νεαροί της ομάδας ότι είναι πανέτοιμοι και θα κάνουν ότι καλύτερο
μπορούν ώστε να πάρουν μια καλή θέση στο Πανελλήνιο αυτό
Πρωτάθλημα καθώς ότι είναι μια καλή εμπειρία για την ομάδα αφού
θα συναγωνιστούν με παιδιά της ηλικίας τους ως αντίπαλοι των
υπόλοιπων ομάδων της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.
Οι πρωταθλητές νικητές αθλητές που απαρτίζουν την ομάδα με
προπονητή τον Νίκο Ρέτζιο είναι οι :
Γάτσης Σωκράτης, Πριβαρτιτσιάνης Δημήτρης, Πόπτσης Λάζαρος,
Κυβελίδης Κων/νος, Αντώνογλου Γιάννης, Δάμος Βαγγέλης, Ρέτζιος
Φώτης, Πασχάλης Σάββας, Περτσεμλής Βαγγέλης, Γιαννούσης
Δημήτρης, Τικβίνας Δημήτρης και Σταλίκας Φίλιππος.
Εμείς τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, είναι ένας μικρός άθλος ώστε
να φτάσει η ομάδα αυτή στους «16» της Ελλάδος.

στρατόπεδο αυτό και πολλοί άφησαν εκεί τη τελευταία του πνοή. Υπολογίζεται ότι
660 Σίντι και Ρομά ήταν κρατούμενοι στο στρατόπεδο. Μετά το πέρας των ομιλιών
έλαβαν χώρα στη λεγόμενη Κοιλάδα του Θανάτου τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου
για τους Σίντι και Ρομά.
Στην επίσημη τελετή παρέστησαν ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Λούτβικ Σπένλε, ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Μέγιερ, ο πρόεδρος
του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βαυαρίας κ.Πέτερ Κίσπερτ, ο Διευθυντής των
Βαυαρικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης κ. Καρλ Φρέλλερ εκπρόσωποι νεολαίας
διαφόρων κρατών και πολλοί εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας.
Από ελληνικής πλευράς ἐλαβε μέρος ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης.
Μετά την επίσημη εκδήλωση ο π. Απόστολος μετέβη στον τάφο των 450 Ελλήνων
στην Κοιλάδα του Θανάτου του στρατοπέδου, κατέθεσε λίγα λουλούδια και ετέλεσε
τρισάγιο για την ανάπαυση των σκληρά δοκιμασθέντων συμπατριωτών μας. Προκαλεί
ρίγη ανείπωτης συγκίνησης η χαρακτηριστική επιγραφή στην ταφόπλακα, με ελληνικά
γράμματα, η οποία έχει ως ακολούθως:
450
Ελληνες πεφονευμένοι προ αυτονομίας της πατρίδος εν τη φυλακή Φλωσσενβουργίω
(Σημείωση: η λέξη προ σημαίνει, κατά πάσα πιθανότητα, υπέρ)
Ο πρόεδρος του Βαυαρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου κ. Πέτερ Κίσπερτ, ο
αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Πέτερ Μέγιερ, και ο Γενικός Πρόξενος της
Γαλίας στη Βαυαρία κ. Jean-Claude Brunet, τίμησαν με τη παρουσία τους τα θύματα
Ο π. Απόστολος Μαλαμούσης στο κενοτάφιο των Eλλήνων στην Κοιλάδα του Θανάτου των Ελλήνων και στάθηκαν λίγη ώρα με τη δέουσα ευλάβεια μπροστά στο κενοτάφιο
(από αρ). Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλίας στη Βαυαρία κ. Jean-Claude Brunet, ο
και την ταφόπλακα, μαζί με τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση.

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής
Βουλής κ. Peter Meyer

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στρατόπεδο Φλόσσενμπουργκ
Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας σε επίσημη εκδήλωση μνήμης
Το Στρατόπεδο Φλόσσενμπουργκ είναι το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη
Βαυαρία. Ιδρύθηκε το 1938 και μέχρι το 1945 κρατούμενοι από 30 χώρες, 84 χιλιάδες
για τα θύματα του ναζισμού στη Βαυαρία και ιδιαίτερα
άνδρες και 16.000 γυναίκες, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια με εξοντωτική εργασία,
για τους Σίντι και Ρομά
βασανιστήρια, αρρώστειες και απάνθρωπη μεταχείρηση. Περίπου 35 χιλιάδες
Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης κρατουμένων βρήκαν εκεί φρικτό θάνατο.
Φλόσενμπουργκ της Βαυαρίας επίσημη εκδήλωση για τα 71 χρόνια από την Στον επίσημο κατάλογο των κρατουμένων αναφέρεται και αριθμός 486 Ελλήνων
απελευθέρωση του Στρατοπέδου από τους αμερικανούς, στις 23 Απριλίου 1945.
κρατουμένων.
Συγκινητική ήταν η παρουσία του ιταλού Venanzio Gibillini πρώην κρατουμένου στο
Κοιλάδα του Θανάτου
στρατόπεδο, που διηγήθηκε με λεπτομέρειες τα βάσανα τα δικά του και των άλλων Κοιλάδα του Θανάτου αποκαλείται η χαράδρα στο κάτω μέρος του στρατοπέδου.
κρατουμένων στο Φλόσσεμπουργκ.
Εκεί είχαν οι ναζιστές το κρεματόριο όπου έκαιγαν τους νεκρούς κρατουμένους
Επίσης συγκινητική ήταν και η παρουσία ανδρών και γυναικών που απελευθερώθηκαν και διεσκόρπιζαν τη στάχτη τους στην κοιλάδα. Σήμερα στον τόπο αυτό βρίσκονται
το 1945 και σήμερα ζουν σε διάφορες χώρες, Πολωνία, Τσεχία, Ιταλία, Καναδά, κενοτάφια με ταφόπλακες, όπου αναγράφονται οι εθνικότητες των θυμάτων. Για τους
Αμερική κ.λ.π.
Έλληνες υπάρχει ταφόπλακα με την ελληνική σημαία, την αναγραφή του αριθμού των
Εφέτος τιμήθηκαν ιδιαίτερα τα θύματα Σίντι και Ρομά που βασανίστηκαν στο 450 θυμάτων και τη φράση „Ελληνες πεφονευμένοι προ αυτονομίας της πατρίδος εν
τη φυλακή Φλωσσενβουργίω“.
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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - Η Μεσόγειος Θάλασσα-Νεκροταφείο
Η Αμερική Κωφεύει ο ΟΗΕ Εθελοτυφλεί
η Ευρώπη «παίζει την κολοκυθιά» οι
Ανθρωπιστικές Οργανώσεις σφυρίζουν
αδιάφορα…
«Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί,
είναι άνθρωποι, έχουν πρόσωπο. Θα
ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό
μου για τον ελληνικό λαό που παρά τις
δυσκολίες κράτησε ανοιχτή την καρδιά
του και προσέφερε σε όσους έχουν
ανάγκη» Πάπας Φραγκίσκος «Αρκετά!
Γαβριήλ Μανωλάτος
Η αγανάκτηση μας συμπυκνώνεται
Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης
σε αυτή τη λέξη. Η ευθύνη για όσους
επιτρέπουν να συμβαίνουν αυτές οι
τραγωδίες, είτε προκαλώντας τις, είτε μη αντιμετωπίζοντάς τις, είναι τεράστιες»
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Το πρόβλημα είναι επείγον. Το θέμα είναι κρίσιμο, είναι τραγικό είναι τεράστιο.
Δεν είναι ούτε Πέντε, ούτε Δέκα, ούτε Εκατό ή Χίλιοι. Είναι πολύ περισσότεροι.
Είναι πολλοί . Δεν πρόκειται ούτε για χιλιάδες ή εκατομμύρια, ούτε για
δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Είναι, ανθρώπινες ψυχές που χάνονται, που
εξαφανίζονται. Πρόκειται για ανθρώπινη εξαθλίωση, πρόκειται για ανθρωπιστική
κρίση που δεν ήρθε ουρανοκατέβατη, που δε δημιουργήθηκε από το πουθενά.
Κάποιοι που σφυρίζουν αδιάφοροι, κάποιοι κου κάνουν πως δε καταλαβαίνουν
έχουν βάλλει το χεράκι τους και άλλοι, έχουν βάλλει την ουρά τους… Το δράμα
των προσφύγων δοκιμάζει τον ανθρωπισμό και τα αισθήματα αλληλεγγύης όλων
όσων ενστερνίζονται τις ηθικές αξίες του πολιτισμού μας και θέτει κάθε άνθρωπο
προ των ευθυνών του. Αλλά κυρίως δοκιμάζει τον ανθρωπισμό και τα αισθήματα
αλληλεγγύης αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα. Μήπως αμερικάνικα και
ευρωπαϊκά αεροπλάνα, δεν είναι αυτά που βομβαρδίζουν τις χώρες και τα σπίτια
αυτών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες και τις πατρίδες τους, όχι
για να βρουν μια καλύτερη ζωή, άλλα για μια ελπίδα να κατορθώσουν να ζήσουν
αυτοί και τα παιδιά τους. Η Ελλάδα έγινε το «αποκούμπι» αλλά και η σανίδα
σωτηρίας όσων από αυτούς κατόρθωσαν να φθάσουν μέχρι τα χώματά μας.
Η Μεσόγειος έχει στοιχειωθεί με ανθρώπινες ψυχές. Η Θάλασσά μας, έγινε
μια θάλασσα-νεκροταφείο και οι Ευρωπαϊκές χώρες του Μεσογειακού Νότου
αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Η Μεσόγειος, από κοιτίδα πολιτισμού και
ανθρωπιάς έγινε νεκροταφείο ανθρώπων και ψυχών.
Άνθρωποι απελπισμένοι, λαοί εξαθλιωμένοι, αναζητούν όχι πλούτοι ή ανέσεις,
ούτε μια καλύτερη μοίρα ή ένα υποσχόμενο μέλλον. Προσπαθούν να σωθούν
από το αφανισμό και το θάνατο. Κάνουν απέλπιδα προσπάθεια μήπως και
αποφύγουν τον σχεδόν βέβαιο χαμό τους, το χαμό της οικογένειας και των
μικρών ή αγέννητων, ακόμα, παιδιών τους. Και το αποτολμούν, αφού δεν έχουν
άλλη εναλλακτική λύση και το επιχειρούν, ξέροντας ότι ίσως δεν τα καταφέρουν.
Όμως πρέπει να προσπαθήσουν να σώσουν τα παιδιά τους και τις ψυχές τους. Η
Μεσόγειος έγινε θάλασσα νεκροταφείο.
Δεν είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι παράνομοι μετανάστες, ούτε καν άτυποι
μετανάστες. Είναι ανθρώπινες υπάρξεις, είναι ψυχές, που προσπαθούν να
επιβιώσουν, που παλεύουν να σωθούν και να σώσουν τα παιδιά τους. Είναι
άνθρωποι απελπισμένοι που ψάχνουν απεγνωσμένα ένα ασφαλές καταφύγιο

στην Ευρώπη της «ανθρωπιάς» και της «πολιτισμού»!!!
Ποια μέτρα ελήφθησαν για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάθηκαν στις θάλασσες
της Μεσογείου; Πόσοι αρχηγοί κρατών ενδιαφέρθηκαν γι ‚αυτή την τραγωδία;
Πόσοι ξαγρύπνησαν σε „συνόδους κορυφής“ για να βρουν λύση σε αυτό το
πρόβλημα και να εξετάσουν τρόπους να φιλοξενήσουν ανθρώπους που φεύγουν
με σαπιοκάραβα από την Αφρικανική Ήπειρο και από τη Μέση Ανατολή για την
ευρωπαϊκή γη;
Οι μετρημένες δηλώσεις συμπάθειας, τα τηλεγραφήματα ανησυχίας, τα ρεπορτάζ
των διεθνών Μ.Μ.Ε δεν αρκούν, δεν σώζουν ζωές, δε σταματούν το κακό, δεν
απαλύνουν τον πόνο δε μετριάζουν τη δυστυχία.
Ήρθε ο καιρός να σηκώσουμε όλοι μας τα μανίκια, να βρούμε όλοι μαζί τη λύση
που απαιτείται για να σταματήσουν αυτές οι τραγωδίες. Και πάνω απ’ όλα, αυτοί
που είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία αυτοί που προκάλεσαν αυτήν την
εξαθλίωση με τους πολέμους και τις συνεχείς στρατιωτικές παρεμβάσεις ας
αναλογιστούν και ας αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.
Και δεν είναι μικρό αυτό το μερίδιο. Το πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό ή
ιταλικό. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, αφορά τις ΗΠΑ και κυρίως αυτές, διότι οι
ΗΠΑ οργάνωσαν τις πολεμικές επιχειρήσεις και ηγήθηκαν στους πολέμους που
έγιναν και γίνονται στα μέρη της απερίγραπτης εξαθλίωσης. Ποιος βομβάρδισε
τη Λιβύη, για να υπάρξει το απερίγραπτο χάος που επικρατεί σήμερα εκεί;
Ποιος ενθάρρυνε και βοήθησε στην ανάπτυξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία
βοηθώντας και ενισχύοντας τους «Τσιχαντιστές» τότε και ποιος βομβαρδίζει τη
χώρα σήμερα;
Ποιος κατέστρεψε το Ιράκ; Το Αφγανιστάν; Υπάρχουν πάρα πολλά ποιος; Και
ακόμα πιο πολλά γιατί;;;
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό. Είναι κυρίως και πρόβλημα των ΗΠΑ.
Αλήθεια που είναι ο ΟΗΕ; Γιατί κωφεύει και γιατί εθελοτυφλεί; Σε άλλες
περιπτώσεις γιατί είναι τόσο πολύ δραστήριος και ενεργητικός;
Αλήθεια πού είναι οι Ανθρωπιστικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις; Πού είναι
οι «ακτιβιστές»; Αναρωτιέμαι, τι θα γινόταν αν οι «Ακτιβιστές» επιχειρούσαν
δυναμικά, όπως κάνουν σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να μεταφέρουν τους
πρόσφυγες πολέμων στις χώρες, που οι ίδιοι θα επέλεγαν;;; Στη χειρότερη
περίπτωση, το δράμα των προσφύγων θα διεθνοποιούταν και ίσως βρισκόταν
κάποια λύση.
Πού είναι, πραγματικά, η Ευρώπη της αλληλεγγύης και του διαχρονικού
πολιτισμού; Παίζει την κολοκυθιά μεταθέτοντας η μία χώρα τις ευθύνες στην
άλλη. Τι ειρωνεία, τι χλευασμός, τι υποκρισία, τι απογοήτευση!
Και ακόμα κάτι. Το πρόβλημα δεν το δημιούργησαν ούτε το δημιουργούν οι
λεγόμενοι «δουλέμποροι». Στη χειρότερη περίπτωση, αυτοί, οι λεγόμενοι
«δουλέμποροι», εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία και επωφελούνται
από αυτήν. Ίσως όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, να έσωσαν και ζωές. Το πρόβλημα
όμως δε θα λυνόταν και αν ακόμα εξαφανίζονταν οι δουλέμποροι.
Ας μην αναπαράγουμε τον Δον Κιχώτη κυνηγώντας φαντάσματα.
«Αρκετά»!
Για τα σχόλιά σας: manolatos@trigono.info
Το ανωτέρω άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2015.
Ξαναδημοσιεύτηκε, προσαρμοσμένο, το Σεπτέμβρη του 2015.
Το ξαναδημοσιεύουμε, σήμερα, με τα νέα δεδομένα, επειδή το πρόβλημα
παραμένει και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και μεγάλης έντασης.

Ανακοίνωση Γενικού Προξενείου Μονάχου

επιπλέον λίστα καθορισμού ηλεκτρονικού ραντεβού για ανανέωση/νέα έκδοση ελληνικών διαβατηρίων
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σας πληροφορούμε ότι θα λειτουργεί, από 1/4/2016 ως 30/6/2016,
μια επιπλέον λίστα καθορισμού ηλεκτρονικού ραντεβού για ανανέωση/νέα έκδοση ελληνικών διαβατηρίων.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.greekconsmuc.de και επιλέξτε το link 3.
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για ελληνικά εστιατόρια

λογισμικό από Έλληνα προγραμματιστή
Λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια
σε ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη
Γερμανία
Προσαρμοσμένο στο νέο γερμανικό
νόμο από το 2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Μέχρι 10 γκαρσόνια
Παραγγελία
Πληρωμή ανά τραπέζι, ξεχωριστά
Αλλαγή τραπεζιού
Πρόσθεση πολλών τραπεζιών σε ένα
Εύκολη αλλαγή τιμοκαταλόγου
Ημερήσια κατανάλωση
Μηνιαία κατανάλωση
…
και δυνατότητα προγραμματισμού έξτρα επιθυμιών
Περισσότερες πληροφορίες:

DEMOKRIT COMPUTER
Hardware - Software - Schulung
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Tel.: 0911-264354
Fax : 0911- 266538
email: kostas@gikas.net
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Die Entspannungsmethoden führten zuerst die Griechen ein
Prof. Dr. med. Ioannis Benos

Der Göttinger Nervenarzt Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) entdeckte um
1928 die Methode der griechischen Bewegung der Hesychasten und entwickelte
daraus das „Autogene Training“, das er in seinem gleichnamigen Buch 1932 veröffentlichte. Es gab gewiss vor dieser Zeit Verfahren, die auf eine Verhaltensänderung abzielten wie Suggestion, Autosuggestion, Hypnose, Yoga, Heilgymnastik u.a.,
die aber nicht die Entspannung zum Ziel hatten, sondern Entspannung lediglich als
Nebenprodukt auftrat. Heute ist das „Autogene Training“ neben der „Progressiven
Relaxation“ des U.S.-Amerikaners Jacobson, der diese Methode etwa um die gleiche
Zeit aber unabhängig von Schultz entwickelte die am meisten angewandte Entspannungsverfahren.
Schultz betont, dass er von den griechischen Hesychasten inspiriert wurde. Im 7. Jh.
n.Chr. hatte der griechische Abt des Sinai Ekaterinen-Klosters Ioannis Klimakos ein
Entspannungsverfahren entwickelt daser „geistiges Gebet“ nannte. Der aus Pontos
stammende Mönch und Abt des Klosters Heilige Mamas bei Konstantinopel, Symeon
Neostheologos (949-1022), verbesserte das Verfahren weiter, bei dem man durch
permanente Gebetswiederholung „Herr Jesu erbarme Dich unser“ das „Ungeschaffene Licht Gottes“ sehen könne und dadurch von allen seinen Sorgen befreit würde.
Seine Methode wurde später standardisiert und besteht aus Selbstkonzentration, in
dem man sich auf das Zentrum seines Körpers fixiert, also auf die Gegend um den
Nabel, weshalb seine Anhänger von den Unwissenden auch „Nabelgucker“ genannt
wurden. Heute ließt man gelegentlich den Ausdruck auch in deutschen Zeitungen,
wenn man jemand bezeichnen will der sich nur um die eigene Angelegenheiten
kümmert obwohl in seiner Umgebung „alles drüber und drunter geht“.
Durch Wiederholung des kurzen Gebets kommt es zu stufenweiser Entspannung. Im
Zustand der vollständigen Entspannung sieht man bei geschlossen Augen ein helles
Licht. Die Anhänger von Symeon „entdeckten“ auch zum ersten Mal seit der Antike
auch den menschlichen Körper, den die Kirche bisher eher als Last empfunden hatte.
Nun sollte er als Sitz der unsterblichen Seele gepflegt werden. Die Anhänger hatten
nämlich erkannt, dass durch die Entspannung des Körpers auch eine Beruhigung
der Psyche eintritt. Der Hesychasmus breitete sich vor allem in Athos aus und führte
im 14. Jh. zu schweren Kontroversen zwischen Katholiken, die ihn ablehnten, und
seinen Orthodoxen Befürwortern (heute lehnen die Methode nicht ab). Es kam zu
öffentlichen Streitgesprächen auf der Agora von Thessaloniki zwischen dem Erzbischof von Thessaloniki, dem Gelehrten und Theoretiker des Hesychasmus Grigorios
Palamas (1296-1359) und dem griechischen Katholiken Barlaam Kalabros (um1290
– 1348) und später mit seinem Schüler Grigorios Akindynos (Anfang14es Jh. - um
1350). Schließlich kam es zum Sieg der Hesychasten. Die Befürworter wurden zu
Heiligen erhoben. Noch heute üben dieses Entspannungsverfahren die Athosmönche aus.
Schultz entwickelte weiter das hesychastische Verfahren. Durch stufenweise Selbstentspannung der Muskulatur wird eine psychische Beruhigung erreicht. Das Originalkonzept von Schultz hatte in den folgenden Jahren nach seiner Entstehung verschiedene Variationen erfahren, aber mit dem gleichen positiven Effekt. In einem
davon soll der Proband liegend oder sitzend mittels einfacher Anweisungen des
Arztes oder Therapeuten Ruhe, später Schwere und schließlich Wärme des Körpers
spürt und dadurch eine psychische Entspannung erreichen. Dies geschieht stufenweise. Er soll dabei auch auf seine Atmung achten, die ruhig bleiben muss. Wenn
man die Übung beherrscht, kann man sogar auf ein Stichwort ohne Umwege den
Endzustand sofort erreichen und sogar in der höchsten Entspannungsstufe „wie auf
Wolken schweben“ und zudem im Geiste ein helles Licht „sehen“, wie Simeon, Neotheologos, dies beschreibt. Das Verfahren eignet sich nicht für hektische Menschen
oder für Personen, die Angst haben „sich fallen zu lassen“. Bei ihnen sollte die „Progressive Relaxation“ Anwendung finden, bei der es um einen Wechsel von Spannung
und Entspannung der einzelnen Körperglieder geht bis hin zur vollständigen Entspannung von Körper und Psyche.
Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Besonders gut eignen sie sich zur Beeinflussung leichter Funktionsstörungen der Organe, z.B. spastische Schmerzen des
Magens oder des Bauches ohne organischen Hintergrund, dann bei der sog. Manager-Krankheit, d.h. der chronischen körperlichen und psychischen Beanspruchung.
Das Verfahren hilft auch entscheidend bei Schlafstörungen zur Vorbereitung des
Schlafes, bei Fibromyalgie und genauso bei rheumatischen Beschwerden u.a. Aber
auch bei psychosomatischen Störungen bringt es Hilfe, allerdings nur in Zusammenhang mit Psychotherapie. Aber auch bei organischen Krankheiten hilft dieses Verfahren entscheidend bei der Beseitigung verschiedener Begleitsymptome z.B. führt
es bei Herzrhythmusstörungen zur Frequenzregulierung, bei Bluthochdruck zu einer
gewissen Senkung der hohen Werte und es bessert sogar Durchblutungsstörungen.
Auch sonst hilft das Autogene Training bei der Bewältigung großer und kleiner Probleme und bei der Bewältigung von Alltagsschwierigkeiten. Das Erlernen für alle diese
Fälle könnte durch einen erfahrenen Trainer geschehen.

Τη μέθοδο χαλαρώσεως εισήγαγαν πρώτοι οι Έλληνες
Ο Γερμανός Νευρολόγος από το Göttingen Johannes Heinrich Schultz (18841970) ανακάλυψε τη λεγόμενη από τους Έλληνες Ησυχαστές νοερή προσευχή
και ανέπτυξε το 1928 την αυτογενή άσκηση (Αutogenes Training), την όποια
και περιέγραψε στο ομώνυμο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1932. Ασφαλώς
υπήρχαν και πριν από τον Schultz μέθοδοι, οι όποιες είχαν σκοπό την αλλαγή της
συμπεριφοράς του ατόμου, όπως η υποβολή, η αυθυποβολή, η ύπνωση, το γιόγκα,
η θεραπευτική γυμναστική και άλλες. Αυτές οι μέθοδοι όμως δεν είχαν σκοπό
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την χαλάρωση σαν θεραπευτικό σκοπό,
αλλά σαν παράπλευρο αποτέλεσμα.
Σήμερα είναι η „αυτογενή άσκηση“ μαζί
με την „κλιμακωτή χαλάρωση“ (Ρrogressive Relaxation) του αμερικανού Jacobson που την ανέπτυξε περίπου την Ιδία
εποχή, αλλά ανεξάρτητα από τον Schultz
οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες ασκήσεις
χαλαρώσεως.
Ο Schultz τονίζει στο βιβλίο του ότι
εμπνεύστηκε τη μέθοδο του από
τους Έλληνες Ησυχαστές. Πρώτος ο
ηγούμενος της μονής του Σινά Ιωάννης
Κλίμακος (578-670?) εισήγαγε τον 7ο
αιώνα μια μέθοδο ψυχικής ηρεμίας
την οποία ονόμασε „νοερά προσευχή“.
Ο Πόντιος ιερωμένος και ηγούμενος
της μόνης του Αγίου Μαμά κοντά στην
Κωνσταντινούπολη Συμεών ο Νέος
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Θεολόγος (949-1022) παρουσίασε τη
μέθοδο αυτή επεξεργασμένη μέσω της όποιας ο μύστης βλέπει με κλειστά ματιά
το άκτιστο φως του Θεού. Εκεί έφθανε με αυτοσυγκέντρωση και συνεχή „νοερά
προσευχή“. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονταν και από τα προβλήματα του
και τις φροντίδες της ζωής. Αργότερα η μέθοδος αυτή τροποποιήθηκε από τους
οπαδούς του, οι οποίοι και σήμερα αυτοσυγκεντρώνονται κοιτάζοντας το κέντρο
του σώματος τους που είναι η περιοχή του αφαλού, για αυτό ονομάζονται οι
εκτελεστές της μεθόδου από τους αγνοούντες την αλήθεια ομφαλοβλεψίες.
Σήμερα μάλιστα ονομάζουν έτσι τους ανθρώπους που δήθεν ενδιαφέρονται
μόνο για τον εαυτό τους και όχι για τα σοβαρά προβλήματα γύρω τους. Ο μύστης
αναφέρει επανειλημμένος μια απλή προσευχή όπως „Κύριε Ιησού Χρηστέ ελέησον
με“. Ετσι επέρχεται σταδιακά μια σωματική και ψυχική χαλάρωση και ηρεμία και
είναι δυνατό να δει κανείς όταν βρίσκεται σε τέλεια χαλάρωση με κλειστά ματιά
ένα λευκό φως.
Οι οπαδοί των Ησυχαστών ανακάλυψαν επίσης για πρώτη φορά από την αρχαία
εποχή το ανθρώπινο σώμα που μέχρι τότε η εκκλησία έβλεπε σαν βάρος και
μόνο η ψυχή την ενδιέφερε. Τώρα άρχισαν να βλέπουν το σώμα σαν τη κατοικία
της αθάνατης ψυχής γι‘ αυτό πρέπει οι πιστοί να το περιποιούνται και να το
προσέχουν. Αυτό έγινε γιατί ανακάλυψαν ότι μέσω της χαλάρωσης του σώματος
επέρχεται και ηρεμία ψυχής. Ο Ησυχασμός εξαπλώθηκε κυρίως στο Άγιο Όρος
και τη Μακεδονία είχε όμως και εχθρούς, προκάλεσε μάλιστα το 14ο αιώνα και
αντιπαράθεση μεταξύ καθολικών (σήμερα οι καθολικοί την παραδέχονται) και
ορθόδοξων που οδήγησε μάλιστα έκτος από φιλολογική διαμάχη και σε δημόσια
συζήτηση στην Αγορά της Θεσσαλονίκης μεταξύ του πνευματικού αρχηγού των
Ησυχαστών και μετέπειτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγόριου Παλαμά
(1296-1359) και του Έλληνα καθολικού Βαρλαάμ Καλαβρού (περί το 1290 - 1348)
και αργότερα του μαθητού του Γρηγόριου Ακίνδυνου (αρχές 14ου αιώνα - περί το
1351). Τέλος νίκησαν οι Ησυχαστές και οι αρχηγοί του αγιοποιήθηκαν. Και σήμερα
ακόμη οι Μοναχοί του Αγίου Όρους χρησιμοποιούν την λεγόμενη νοερά προσευχή
για να χαλαρώσουν.
Ο Schulz διατύπωσε τη μέθοδο του πάνω σε ησυχαστικές βάσεις, δηλαδή με
σταδιακή αυτοχαλάρωση των μυών για να επιτευχθεί ψυχική ηρεμία. Με τα
χρόνια το πρωτότυπο σύστημα του τροποποιήθηκε, ώστε να υπάρχουν σήμερα
διαφορές εναλλακτικές μέθοδοι όλες με το ίδιο θετικό αποτέλεσμα. Το άτομο
δεν πρέπει να ξέχνα την ήρεμη αναπνοή και να σκέπτεται μόνο τη χαλάρωση. Η
εκμάθηση της αυτογενούς ασκήσεως δεν γίνεται σε μια μέρα, αλλά τμηματικά
και πρέπει επίσης να επαναλαμβάνεται αρκετές φόρες στο σπίτι πριν προχώρηση
στην επομένη φάση, αλλά και από την αρχή φθάνει στην ηρεμία. Όταν έχει μάθει
κανείς πολύ καλά την άσκηση τότε μπορεί με μια λέξη του θεραπευτή ή και μόνος
του να χαλαρώνει. Προχωρημένοι αισθάνονται πως πετούν στα σύννεφα και πιο
προχωρημένοι βλέπουν μάλιστα ένα λευκό φως, όπως το περιγράφει ο Συμεών ο
νέος Θεολόγος.
H εφαρμογή της ασκήσεως είναι πολλαπλή. Ιδιαίτερα επηρεάζονται θετικά
ελαφρές δυσλειτουργίες οργάνων χωρίς οργανική πάθηση π.χ. σπασμοί
στομάχου ή εντέρων, συμπτώματα της λεγόμενης νόσου των μάνατζερ, χρονιά
σωματική και ψυχική υπερκόπωση, αϋπνίες στην προπαρασκευή του ύπνου,
ινομυαλγία (εναλλασσόμενοι πόνοι σε διάφορα μέλη του σώματος χωρίς
αίτια), ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. για τις τελευταίες μόνο σε συνδυασμό
με ψυχοθεραπεία. Ανακούφιση προσφέρει επίσης και σε οργανικές παθήσεις,
όπως σε ρευματισμούς ελαττώνει τους πόνους, σε καρδιοπάθειες βοηθά στην
ρύθμιση των παλμών, σε Υπέρταση κατεβάζει λίγο την υψηλή πίεση κ.α. Ακόμη
και κυκλοφοριακές διαταραχές καλυτερεύει, αλλά και χωρίς ιδιαίτερο λόγο
η αυτογενή άσκηση βοηθά να ξεπεραστούν ευκολότερα τα μικρά και μεγάλα
προβλήματα και οι καθημερινές δυσκολίες της ζωής. Η εκμάθηση του γίνεται
σ‘ αυτές τις περιπτώσεις από έναν έμπειρο προπονητή. Σε σοβαρές παθήσεις
όμως πρέπει να γίνεται από γιατρό ή ψυχολόγο. Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να
εφαρμόζεται σε άτομα που φοβούνται την τέλεια ηρεμία ή είναι άτομα πολύ
αγχώδη, για αυτούς είναι καταλληλότερη η κλιμακωτή χαλάρωση του Jacobson. O
ασκούμενος σταδιακά σφίγγει και χαλαρώνει εναλλασσόμενα τους μυς των μελών
του μέχρι να επέλθει σωματική και ψυχική ηρεμία.
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Γνωριμία με τη συγγραφέα Ιωάννα Κρητικού και το έργο της
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Αργολίδα ο τόπος της συν-γραφής
Μάρτιος-Απρίλιος 2016
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γράφει η φιλόλογος-φοιτήτρια Τ.Θ.Σ. Φωτεινή Τσίγκα

Νομίζω ότι στο έργο σου είναι πλούσια
και έντονη η χρήση των σημείων στίξης.
Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα γι’ αυτό;
Η χρήση των σημείων στίξης είναι
ένα στοιχείο του προσωπικού τρόπου
έκφρασης. Ιδιαίτερα προτιμώ να
Βιογραφικά στοιχεία
χρησιμοποιώ τα αποσιωπητικά γιατί με
Η Ιωάννα Κρητικού γεννήθηκε στην Αθήνα.
Είναι παιδαγωγός και έχει εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς και την αποσιώπηση του δικού μου λόγου
μπορεί να συμπληρώνει ο αναγνώστης
στο χώρο της ψυχικής υγείας.
τη δική του συνέχεια.
Παράλληλα έχει ασχοληθεί και με το θεατρικό παιχνίδι.

Φωτεινή Τσίγκα – Ιωάννα Κρητικού

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα συγγραφής μυθιστορήματος με το Βαγγέλη Εντόπισα ότι σχεδόν σε όλα τα
διηγήματα κυρίαρχη είναι η παρουσία
Ραπτόπουλο και θεατρικής γραφής με τον Ανδρέα Φλουράκη.
του ανθρωπίνου σώματος το οποίο κάπως το μεταχειρίζεσαι, π.χ. νεκρό, θύμα,
Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα.
αποτέλεσμα καλλωπισμού, ψυχαναλυόμενο, καταφύγιο… Είναι συνειδητή αυτή η
Ο «Μπαμπάς Φάλαινα» είναι η πρώτη της εκδοτική προσπάθεια.
χρήση;
Εισαγωγή
Δεν είναι επιδίωξή μου κάθε μου κείμενο να αναφέρεται σε ένα ανθρώπινο σώμα. Ίσως
Η Ιωάννα Κρητικού τη χρονιά αυτή ζει και εργάζεται στο Ναύπλιο. Είναι η πρώτη φορά
προκύπτει η παρουσία του σώματος γιατί το σώμα και η ψυχή είναι τόσο αλληλένδετα
που φεύγει από την Αθήνα και μένει στην επαρχία. Της λείπει η μεγάλη της πόλη με
στοιχεία και δημιουργούν τέτοια ενότητα ώστε το ένα δονεί και κινητοποιεί το άλλο. Η
την κίνηση, τους έντονους ρυθμούς, τους δικούς της ανθρώπους.
διαδικασία αυτή μοιάζει με χοροθεραπεία.
Ένιωσα ενθουσιασμό όταν τη συνάντησα. Είδα μια νέα και όμορφη κοπέλα που για
να την αναγνωρίσω κρατούσε στο χέρι της τον Μπαμπά Φάλαινα. Το βιβλίο της αυτό Ο Μπαμπάς Φάλαινα είναι το διήγημα που δίνει τον τίτλο στο βιβλίο σου. Συμπεραίνω
αποτέλεσε το πρώτο σημείο επαφής μας. Είχαμε μια ζεστή κουβέντα για αρκετό ότι το επιλέγεις ως το πιο σημαντικό. Χαρακτηρίζεις φάλαινα τον μπαμπά γιατί ο όγκος
χρόνο στις δύο συναντήσεις μας. Κατάλαβα ότι είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο του ήταν μεγάλος στο τέλος της ζωής του, γιατί η ασφάλεια της ηρωίδας κοντά του
ήταν μεγάλη, γιατί η αρσενική φάλαινα είναι ιδιαίτερα πιστή ή γιατί το φάλαινα,
μορφωμένο, με ευαισθησίες και σπουδαίες αξίες.
Όταν της δήλωσα τη χαρά μου για τη γνωριμία με μια νεαρή συγγραφέα, μου είπε ότι παρά τη θηλυκή κατάληξη, χρησιμοποιείται όχι μόνο για το θηλυκό ζώο αλλά και για
είναι ίσως υπερβολικός ο τίτλος για αυτήν, καθώς έχει αποδοθεί σε τόσο σημαντικούς το αρσενικό;
Το διήγημα έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο γιατί έχει κάποια σημαντικά στοιχεία. Ο
ανθρώπους. Μ’ άρεσε η μετριοφροσύνη της.
Η αίσθηση μιας αόρατης συγγένειας για τη νεαρή συγγραφέα Ιωάννα και η διαφορά μπαμπάς φάλαινα έχει πολλά κοινά στοιχεία με το ζώο φάλαινα. Υπάρχει μια εμφανής
ηλικίας, μου δημιούργησε ατμόσφαιρα οικειότητας ώστε να της απευθύνομαι στον αναλογία. Το τεράστιο ζώο ζει στη θάλασσα και μαζί με τη τροφή του καταπίνει και
μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι και ο μπαμπάς έχει μεταμορφωθεί σε φάλαινα,
ενικό στην άμεση επαφή μας και στην παρουσίασή της.
Όταν χωρίσαμε, μετά την πρώτη συνάντηση μας, πήρα με σεβασμό το πρωτόλειό καταπίνει μια ζωή, γίνεται τεράστιος και χάνει τη ζωή του.
της για να το διαβάσω. Ο τίτλος του μου ήταν ελκυστικός και μου δημιουργούσε την
πρόκληση και τον ζήλο να το διαβάσω.
Δεν το διάβασα αμέσως. Διάβασα το οπισθόφυλλο και άφησα σε εκκρεμότητα την
ανάγνωση του βιβλίου, το άφησα να με δελεάζει με τον παράξενο τίτλο του, με τα
εννέα διηγήματα των περιεχομένων του και με τα εξαιρετικά σχέδια του εικονογράφου
Τάσιες που τα συνοδεύουν. Και μετά το διάβασα και το ξαναδιάβασα και θα το
ξαναδιαβάσω…

Ιωάννα, θα ήθελα να σχολιάσεις την επιλογή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης και την
ανωνυμία των περισσοτέρων ηρώων του έργου σου.
Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση δίνει φυσικά ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα
στην αφήγηση. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο συγγραφέα να γίνεται δημιουργός
όχι μόνο των πρωταγωνιστών του αλλά και του αφηγητή του.
Η ανωνυμία των ηρώων είναι μια συνειδητή επιλογή γιατί δεν έχει σημασία το όνομα
και τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά αλλά κυρίως ενδιαφέρουν αυτά που βιώνουν.

Η συνέντευξή μας

Ευχαριστώ πολύ Ιωάννα για αυτή τη συνέντευξη. Θα συνεχίσουμε… στο Βουλευτικό.

Ιωάννα, θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια για το πότε και πώς ξεκίνησες να γράφεις και
να μπαίνεις στη διαδικασία της συγγραφής. Έχεις κρατήσει τα κείμενα των πρώτων
συγγραφικών σου δοκιμών;
Ξεκίνησα να γράφω από μικρή ηλικία και έγραφα κυρίως ποιήματα. Υπάρχει υλικό
και διασώζονται ίχνη από την πρώτη εκείνη γραφή. Η μητέρα μου με εφοδίασε τότε
με μια γραφομηχανή. Δεν την πολυχρησιμοποίησα. Συχνά και τώρα ακόμα, πρώτα
γράφω στο χέρι και ύστερα τα μεταφέρω στον υπολογιστή.
Τι είναι για σένα η συγγραφή, το γράψιμο; Είναι το πλάσιμο ενός μύθου, η
εξωτερίκευση σκέψεων και εμπειριών, το ξαλάφρωμα της ψυχής ή η καλλιέργεια του
γραπτού λόγου;
Συμβαίνουν και λειτουργούν όλα αυτά μαζί. Μέσα από σκέψεις και εμπειρίες
φτιάχνεις ένα μύθο, ξαλαφρώνεις, δημιουργείς μια ιστορία από τον πόνο και αυτή
η εσωτερική διαδικασία φέρνει λύτρωση. Φυσικά ο γραπτός λόγος υπηρετεί την
εξωτερίκευση αυτής της διαδικασίας.
Θα μπορούσες να αναφέρεις κάποια λογοτεχνικά κείμενα ή γενικά διαβάσματα, που
σε έχουν επηρεάσει ή που σου αρέσουν;
Τα κείμενα που διαβάζει κάποιος επιδρούν πάνω του. Ξεχωρίζω από τα αναγνώσματά
μου τα έργα της Ζωρζ Σαρή και της Άλκης Ζέη, του Κώστα Γκιμοσούλη, του Μπουκόφσκι,
αρκετά θεατρικά κείμενα και ιδιαίτερα έργα του Martin McDonagh.

Συμπέρασμα

Η Ιωάννα Κρητικού αποτυπώνει στο έργο της κομμάτια της σύγχρονης ζωής με θέματα
σοβαρά και δύσκολα που απασχολούν και πλήττουν τον άνθρωπο πέρα από τόπο και
χρόνο, με θέματα ανθρώπινα και πανανθρώπινα. Ο θάνατος, ο έρωτας, ο χωρισμός, η
μοναξιά είναι μερικά από αυτά. Η συγγραφέας τα καταγράφει, τα περιγράφει και τα
εικονοποιεί μέσα στις ιστορίες της.
Για τα θέματα αυτά γράφει με απλότητα και ειλικρίνεια. Ο λόγος της είναι σύντομος,
κοφτός, κάποτε και αγχωτικός. Το ρήμα και το ουσιαστικό, από τα μέρη του λόγου,
έχουν τον κύριο ρόλο στην έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων.
Η συγγραφέας μου είπε ότι αισθάνεται αμήχανα που δεν έχει κάτι ευχάριστο να
πει και που δε διαμορφώνει ατμόσφαιρα αισιοδοξίας. Με είχε προειδοποιήσει ότι
η ανάγνωση του έργου της φέρνει ίσως θλίψη. Τελικά πιστεύω ότι διαβάζοντας την
Κρητικού εισπράττεις. Εισπράττεις την αίσθηση ότι τα δύσκολα βιώματα αφορούν κι’
άλλους ανθρώπους και έτσι το ατομικό ανάγεται στο καθολικό. Αυτό είναι σημαντική
προσφορά της συγγραφέως, βοηθά την αποδραματοποίηση της ζωής και αποτελεί
ώθηση για ενδοσκόπηση και αυτογνωσία.

Χαρακτηρίζω τα διηγήματα σου σύντομα, στοιχείο που και η Άλκη Ζέη στον πρόλογό
της επισημαίνει. Πιστεύεις ότι μπορούν να χαρακτηριστούν short stories ή έργα bonsai, είδη που θεωρούνται μοντέρνα για τη λογοτεχνία;
Τα διηγήματά μου είναι μικρές ιστορίες και δεν έχουν καμιά σχέση με τα έργα bonsai
που ακολουθούν διαφορετική και συγκεκριμένη τεχνική.
Με τα διηγήματα του έργου σου Ο Μπαμπάς Φάλαινα απευθύνεσαι σε αναγνώστες
που έχουν ανάλογες εμπειρίες για να συγκινηθούν ή σε αναγνώστες που θέλουν
τροφή για σκέψη και προβληματισμό;
Τα διηγήματα του Μπαμπά Φάλαινα έχουν γραφεί σε μεγάλη χρονική απόσταση το
ένα από το άλλο. Βασική πρόθεσή τους είναι η ανάγκη να μοιραστείς κάτι με άλλους,
η επικοινωνία και η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος.
Υπάρχει βιωματικό – αυτοβιογραφικό υπόβαθρο στα διηγήματά σου;
Ναι, υπάρχει έντονο βιωματικό στοιχείο. Μέσα στο έργο μου υπάρχουν βιώματα δικά
μου και βιώματα δικών μου ανθρώπων, υπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα που τα
έχω ζήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έχω επηρεαστεί.
Αγαπάς τους χαρακτήρες και τους ήρωες που πλάθεις;
Ω, ναι! Οι ήρωες και οι χαρακτήρες είναι άνθρωποι που δοκιμάζονται. Βιώνουν
συναισθήματα και καταστάσεις, αγωνίζονται. Ψάχνουν τρόπους για την επιβίωσή
τους.

Τιμή βιβλίου 9,50 EUR
Βιβλιοπωλείο Δημόκριτος Τηλ. 0911 / 264354
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BUCHHANDLUNG

ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΚΙΤΖΗ.
38 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ 4 ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ!
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GENERAL MUSIC,
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 19 Τ.Κ 17343 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ. : 2105227696
facebook ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΛΙΔΑ ΦΙΛΩΝ

Τιμή : 9,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

Μάθε μόνος σου
Γερμανικά
Μέθοδος
απλή
κατανοητή
19.00 EUR
15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

29,00 EUR

15,00 EUR
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Βάσω Ψαράκη - Ζωγραφίζοντας για τα παιδιά
της Μαίρης Κρητικού

Μετά ήρθε η συγγραφή;
Το 1988 ήρθε η πρώτη συγγραφή. Το βιβλίο «Το βατραχάκι με την κίτρινη
γραμμή». Μια ιστορία που δημιουργήθηκε παρατηρώντας τη φύση.
Πως εμπνευστήκατε τη Μάγισσα Σουμουτού και πορευτήκατε μαζί 18
χρόνια;
Επιθυμούσα να εικονογραφήσω ένα βιβλίο με μάγισσες και δράκοντες. Σ’
ένα ταξίδι στην Περσία, στην πόλη Yazd, κατεβήκαμε ένα τούνελ «φυλακή»,
που είχε φτιάξει ο Μεγαλέξανδρος, όπως μας είπαν. Εκεί μέσα στο σκοτάδι,
ξαφνικά ένας φεγγίτης έριχνε το φως του σε στοές και πέτρινα σκαλοπάτια…
Και ξαφνικά φαντάστηκα μια μάγισσα να ζει εκεί… και τα χρώματα ενός
δράκοντα να φωτίζονται από έναν φεγγίτη… Έτσι, όταν γύρισα, άρχισα να
γράφω την ιστορία της Σουμουτού.
Θα συνεχίσετε να γράφετε ιστορίες με τη Σουμουτού;
Η Σουμουτού και τα ξωτικά του δάσους, είναι η ιστορία που έχω αρχίσει να
γράφω. Όμως δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Πρέπει να αφοσιωθώ σ΄ αυτό.

Στην Ιταλική πόλη Mollazo, η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων Πόλης σε
συνεργασία με την ΙΒΒΥ οργανώνουν για 3η χρονιά διεθνή διαγωνισμό
εικονογράφησης με τίτλο “Silent Book” (σιωπηλό βιβλίο). Είναι πράγματι
τόσο δυνατή η εικόνα που τα παιδιά μπορούν να «διαβάσουν» την ιστορία
μέσα από αυτήν;
Η εικόνα μπορεί να δώσει τα πάντα. Η σύνθεση, το σχέδιο θα δώσει την
ιστορία, την δράση. Όμως μαζί με την τεχνική και το χρώμα θα δημιουργήσει
Β. Ψαράκη, Άλκη Ζέη και Μαίρη Κρητικού
και την ατμόσφαιρα: ένταση, ηρεμία, χαρά, θλίψη, κίνηση, μυστήριο… και
τόσα άλλα ακόμη. Φτάνει να μάθει το παιδί να «στέκεται» στην εικόνα, όπως
Σπουδάσατε στη Σχολή Βακαλό, μια εξαιρετική Σχολή με σπουδαίους
«στέκεται» και στο κείμενο.
δασκάλους. Τι κερδίσατε από εκεί;
Πως βλέπετε το μέλλον του Παιδικού Βιβλίου;
Τελειώνοντας τη Σχολή Βακαλό, με δασκάλους:
τον Γιώργο Βακαλό: σχέδιο διακοσμητικό, θεατρικό κουστούμι και σκηνικά, Βλέπω την καταλυτική και πολύωρη απασχόληση των παιδιών, από πολύ
τον Ασαντούρ Μπαχαριάν και τον Φραντζή Φραντζισκάκη: γραφικές τέχνες – μικρή ηλικία, με τα ηλεκτρονικά μέσα και αυτό μου προκαλεί σκεπτικισμό
τυπογραφεία, την Βάσω Κατράκη: χαρακτική, τους: Παναγιώτη Τέτση, Παύλο και ανησυχία.
Μοσχίδη, Τζένη Παπαδάκη: ελεύθερο σχέδιο, τη Νίκη Καναγκίνη: βασικό Είστε από τους λίγους εικονογράφους που έχετε συμμετάσχει σε πολλές
σχέδιο, την Ίριδα Οικονομίδου: μεταξοτυπία, τον Κώστα Μαλάμο: σχεδιασμό διεθνείς εκθέσεις και μάλιστα έχετε βραβευτεί σε κάποιες από αυτές. Η
γραμμάτων, τον Γιάννη Σιμωνέτη: σχεδιασμό επίπλου… και τόσους άλλους συμμετοχή βοηθάει στην εξέλιξη της δουλειάς σας;
διακεκριμένους δασκάλους σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα, είχα Πάντα παρακολουθούσα τις εικονογραφήσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών,
και εγώ τη δυνατότητα να ασχολούμαι σε ποικίλα πεδία και εφαρμογές. Αυτό από βιβλία και δημοσιεύματα. Όμως η συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις, σε
προτρέπει να παρακολουθείς από κοντά τα ρεύματα και τους καλλιτέχνες.
μ’ αρέσει.
Από τη Σχολή Βακαλό και τις γραφικές τέχνες πως φτάσατε να εικονογραφείτε Κρίνεις, απορρίπτεις, θαυμάζεις… δημιουργούνται καινούριες ιδέες, νέοι
τρόποι έκφρασης, νέες τεχνικές. Τολμάς πράγματα που σκεπτόσουνα αλλά
το πρώτο βιβλίο;
Δούλεψα στη Σοκολατοποιία Παυλίδη για 8 χρόνια. Σχεδίαζα τις συσκευασίες δεν τολμούσες να τα δοκιμάσεις… να τα εφαρμόσεις. Και αν επισκεφτείς
όλων της των προϊόντων. Κάποια στιγμή ζωγράφισα σε μεγάλες πλάκες την Έκθεση έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις ξένους συναδέλφους να
σοκολάτας για παιδιά, σκηνές από κλασικά παραμύθια «Δον Κιχώτη», «Η κουβεντιάσεις, να μάθεις τις σκέψεις τους και τις συνθήκες δουλειάς τους
Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Σταχτοπούτα», «Κοκκινοσκουφίτσα»… στη χώρα τους.
και άλλα. Τα είδε μια φίλη, η συγγραφέας Ζωή Βαλάση και μου είπε «Καλά,
ζωγραφίζεις παραμύθια σε σοκολάτες και δεν εικονογραφείς βιβλία;»
Και ο Διονύσης Βαλάσης, καλλιτέχνης βιβλιοδέτης και εικονογράφος, μου
έδωσε ένα βιβλίο που επρόκειτο να εικονογραφήσει, να το εικονογραφήσω
εγώ, για να «μπω στον χώρο» του βιβλίου. Και αυτό το πρώτο βιβλίο που
εικονογράφησα ήταν το «Γύρω-γύρω όλοι στη μέση χαρά» της Νίκης
Βούρβουλη («Κέδρος» 1978, «Πατάκης» 1999).

Ευχαριστούμε πολύ την Βάσω Ψαράκη και ευχόμαστε σύντομα να έχουμε
στα χέρια μας τη νέα περιπέτεια της Σουμουτού!

Βιογραφικό
Η Βάσω Ψαράκη γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ελεύθερο
Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών Βακαλό. Ασχολήθηκε με τις γραφικές τέχνες.
Από το 1978 αφοσιώθηκε στην εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Έχει
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Με την Φινλανδή καθηγήτρια/συγγραφέα/εικονογράφο Riitta Oittinen και τους: Β.
Ηλιόπουλο, Δ. Παρίση, Μ. Μαρτσούκου

η Β.Ψ. και ο μικρός της φίλος Κωνσταντίνος δημιουργούν το καπέλο του μάγου
Αλμπραντρά

Ο παιδοψυχίατρος Γ. Κολαϊτης βραβεύει την Β. Ψαράκη, την Δ. Παρίση και τον Β.
Ηλιόπουλο για την πολυετή και πολύπλευρη προσφορά τους στην Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Με μαθήτριες σε εικαστικό εργαστήριο, Ναύπλιο

Δημιουργία σελιδοδείκτη

Στο Μαυροχώρι Καστοριάς με την εκπαιδευτικό Σόνια Ευθυμιάδου και μαθητές

πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, από μία στην Πάτρα,
στα Χανιά, στη Λευκωσία, στο Ελσίνκι και το Μινσκ και έχει συμμετάσχει σε
ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία,
Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία, Ιαπωνία, Ιράν, Πορτογαλία, Αγγλία, Ελβετία,
Βέλγιο). Έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί, εικαστικά
εργαστήρια για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς στην Ελλάδα, Κύπρο,
Σερβία, Λευκορωσία, Κορέα, Μεξικό.
Το 1986 ήταν υποψήφια για το Βραβείο Άντερσεν στην εικονογράφηση. Το
1988 βραβεύτηκε εικονογράφησή της από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου. Το 1989 εικονογράφησή της πήρε την τιμητική διάκριση Pier Paolo
Vergerio από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Το 1990 φιλοτέχνησε την αφίσα
της ΙΒΒΥ για τη Διεθνή Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 1991, που κυκλοφόρησε

σ‘ όλο τον κόσμο. Το 1993 πήρε το δεύτερο βραβείο στη Διεθνή Έκθεση
Εικονογράφησης της Τεχεράνης για το εξώφυλλό της στο βιβλίο της Μάρως
Λοΐζου „Ήταν και δεν ήταν“. Το 1993 και 1995 η Unicef κυκλοφόρησε κάρτες
για την Ευρώπη με τα σχέδιά της. Το 1994 η αφίσα της με θέμα „Μ‘ ένα βιβλίο
πετάω“ βραβεύτηκε και τυπώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 1997
δούλεψε κοστούμια, σκηνικά και κατασκευές για 14 τηλεοπτικά επεισόδια
με τον τίτλο: „Παραμύθια-Ελάτε στη μαγεία του βιβλίου“, παραγωγής
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και Υπουργείου Πολιτισμού, για την προώθηση της
ανάγνωσης. Το 1998 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης για το
βιβλίο „Ο Επισκέπτης της Νύχτας“ της Μελίνας Καρακώστα. Είναι μέλος του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και του Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου/Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ.
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται ανδρόγυνο για δουλειά σε εστιατόριο. Τηλ. 07731 • Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου. Τηλ. 0170- • Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 017670195555.
2933961
926818 (016/22.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι Ελλήνων για μόνιμη Εργασία σε Ελληνικό • Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη • Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη,
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
Εστιατόριο στην Γερμανία για κουζίνα και σέρβις. Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474 Σπύρος (05.01.16).
Ηλικία έως 40 ετών καλές αποδοχές ασφάλιση διαμονή • Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί κουζίνας στη και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
διατροφή τηλέφωνο επικοινωνίας από 11.00 έως 23.00 τηλ Νυρεμβέργη για εστιατόριο με διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176- εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
015167707209 (015/20.04.16)
32813935
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα στη Νυρεμβέργη. Τηλ. 0170 • Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. 00302110176457.
• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
2933961 (014/16.04.16)
Tηλέφωνο : 0176-64636218
• Άτομο 30 ετών ζητά εργασία σε εστιατόριο για μπουφέ – • Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης ζητά εργασία σε περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
σέρβις (μέτρια γερμανικά) ελληνικής καταγωγής από Τρίκαλα. ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. • Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
74661776 κ. Ντίνος
Αν είναι δυνατόν να παρέχει διαμονή. Περιοχή Νυρεμβέργης Τηλ. 0030 6978294506
Πληροφορίες 0157-36910355 Παναγιώτης. (013/09.04.16)
•
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην Ελληνική – Μεσογειακή Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
• Ζητείται βοηθός για σέρβις στο Μόναχο τηλ. +49 151 κουζίνα, καθώς και σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
17567365 (012/04.04.16)
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω περιοχές της.
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.
• Ονομάζομαι Αναστάσιος είμαι 21 χρονών, κατάγομαι • Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
από Καστοριά και μένω Νυρεμβέργη, Ψάχνω για κάποια
λάντζα και γενικά οτιδήποτε θα μου έφερνε μεροκάματο. • Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς (χτίστης) ζητάει 0176/88467723 Κατερίνα.
Για πληροφορίες bangingzor@gmail.com ή στο τηλ. +49 εργασία τηλ. 015175864183 / Toni (006:20.05.15).
• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 0157-84896466
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην Γερμανία σε Εύα.
16093483349 (011/04.04.16)
• Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε • Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε
εστιατόριο που να παρέχει στέγη. Τηλ. 0030 6971887578 εστιατόρια της Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να πάρω μαζί
σταθερό 0030 2614 002023 (010/04.04.16).
μου τον γιό μου που είναι 10 ετών, γιατί δεν έχω να μου • Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
• Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία. Κυρία με 6 χρονιά τον κρατήσει κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
προϋπηρεσία σε κουζίνα. Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030 6984384920
Νυρεμβέργη. Πληροφορίες στο τηλ. 0911 355587.
μικρό σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία 0030 Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο, υδραυλικός,
6981059900 (008/03.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk. Tel. 015783957530 καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533 Αντώνης.
• ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ H ΣΕΡΒΙΤΟΡA *με απαραιτητες* (004:15.05.15)
• Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά. Τηλ. 017637549004.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, • Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für den Küchen- • Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΕΠΩ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΟΙ und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (003:13.05.15)
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό πνεύμα για προώθηση στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
08282-8900564, Krumbach, Bavaria (007/25.03.16).
• Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό εστιατόριο στη βόρεια προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη • Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών για απογευματινή
Γερμανία. (Ζευγάρια αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες εργασία (17.00-23.00). Τηλ. 0911-6414540
ένας για κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/Διαμονή. εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός μισθός,προοπτική αορίστου σύμβασης • Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
Τηλ:0176 22152172
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους απασχόλησης. Θα απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
• ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα ζητείται για χαρούμε πολύ για το όποιο ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο για 6 6978692258. (002:12.05.15)
0162-8551623 / Σπύρος
ήμερα, μόνο επαγγελματίες, ελληνικής καταγωγής, παρέχεται
•
Motivierte,
teamfähige
Mitarbeiter
gesucht
für
den
Vertrieb
•
Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία για εστιατόριο.
διαμονή σε διαμέρισμα κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια
και διατροφή, βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel. von Marketingprodukten. Gutes Arbeitsklima, Gute Bezah- Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία. Τηλ. 0160lung nach Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei In- 6239668.
6971/854699 email : kymata@web.de
teresse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie! Tel.: Frau Dora
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη εργασία
• ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων και αντρας 6978692258. (001:12.05.15)
σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα
για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι και ελληνικης καταγωγης
για απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 • Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας, στο πανέμορφο νησί τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
μερα). Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα κοντά στο Norderney ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον • Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή tel. 6971 /854699 emial : : ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με εμπειρία από Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται
kymata@web.de
διαμονή, σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και • Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
• Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για ελληνική κουζίνα και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ. 00491726040824
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
γκαρσόν να ομιλεί τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
0048506606191 από 11.00 – 20.00.
•
Ζητείται
ΑΜΕΣΑ
κοπέλα
έως
30
ετών
από
ελληνική
καντίνα
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα στο κάστρο
•
Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
στην περιοχή του Kulmbach. Προσφέρεται εκτός από εντός αμερικανικής κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
διαμέρισμα,
ασφάλεια
κρατική
και
μισθός
900
ευρώ
καθαρά.
μισθό διαμονή και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
•
Ζητούνται
επαγγελματίες
οδηγοί
Kraftfahrer,
από
την
εταιρεία
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε ελληνικό
MEYER
LOGISTIK,
στις
αποθήκες
REWE
Raunheim
και
Ross•
Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941
mann-Drogerie,
Rodgau.
Ελάχιστα
γερμανικά.
Πληροφορίες
•
Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
/ Dimitris
στα κεντρικά γραφεία 0049 (0) 6102/7485300, Neu-Isenburg. για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
• Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη. Βραδινές ώρες ή
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για εργασία σε • Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη Γερμανία. Παρέχεται διαμονή,
• Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες εξοπλισμένο διατροφή, ασφάλιση και μισθός ανάλογος των προσόντων. περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
στην περιοχή Oberpfalz με πολύ καλό τζίρο. Οικογενειακό Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
περιβάλλον και τιμή συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη ηλικιωμένη 8189176.
στο τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/Αθανάσιος.
• Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
• Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία σε εστιατόριο
•
κοντά στην Νυρεμβέργη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες. Τηλ. (Ρουμανία) Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873
0040724829902 Ελένη.
Τηλ. 0152-57437908
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι ζευγάρι.
•
• Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε εστιατόριο ή καθαριότητα. Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών, ελληνικών, Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913
Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά. office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε loyalty program- • Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
mes ως client operations officer, ζητά θέση εργασίας στη
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
• Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε ελληνικό
•
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 0157-36910355.
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμέρισμα 1ου ορόφου κατασκευής 2010, 54 τ.μ. στην
περιοχή Αγίας Σοφίας στον Πειραιά.
Είναι διαμπερές και αποτελείται απο κουζίνα σαλόνι μια
κρεβατοκάμαρα και μπάνιο.

διαμέρισμα 93 τμ. 4ου ορόφου με ασανσέρ στην πλατεία
Πυροσβεστείου στην Πάτρα, με άμεση πρόσβαση προς το
Πανεπιστήμιο.

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ αιρ κοντίσιον πόρτα
ασφαλείας μια θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πολύ καλή κατασκευή - Ευκαιρία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 00306973208740
00306981020270

Geheimtipp für Griechenland
Circa 3 km außerhalb von Gythio, Lakonias,
am schönen Strand von Mavrovouni,
befinden sich die Appartements von
AGELIKO,
20 Meter vom Meer entfernt.
Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

Πωλούνται
δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

Kneipe mit Küche zu verkaufen.
(Umkreis 40 km von Nürnberg)
Garten für ca. 250 Gäste.
Ablöse nach VB
Bitte seriöse Anfragen
Tel. 0176/99275413

Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 211 7707542

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
εστιατόριο στο
Μάγκντεμπουργκ (Magdeburg)
λόγο αναχώρησης για Ελλάδα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
039166291903 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.
Διαθέτει 90 θέσεις μέσα καθώς και
45 στο κήπο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
0030-6974830382,
004917626557946 κ. Νίκος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο 1ο όροφο με μπαλκόνι
στη Καλλιθέα Αθηνών, κοντά στη Πάντειο σχολή.

Τιμή 35.000 EUR
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

μαζί με άδεια οικοδομής 80 τ.μ. οικείας
18.000 ευρώ.
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κατοικίας
συνολικής αξίας οικοπέδου και κατοικίας (80 τ.μ.)
95.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι.
Τηλ. 0030 26911 10881,
0030 6986120116, 0030 6934912712
Κουιτώρος Σωτήρης / Αίγιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία
εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ.
με θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό.
Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.
Tel. 0030 697 186 1339
Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

• Καθηγήτρια Μουσικής, Διπλωματούχα πιάνου και συνθέτης
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Πιάνου και Αρμόνιο και
ανώτερα θεωριτικά στη περιοχή Μονάχου. Τιμή 12 EUR/h.
Τηλ.: 017 29961120.
• Τελειόφοιτη Α.Ε.Ι παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και σε αρχάριους της
Γερμανικής γλώσσας σε προσιτές τιμές. Νυρεμβέργη. Τηλ:
0176 55452488.
• Πωλούνται χειροποίητα κεντήματα και πλεκτά.
Αναλαμβάνουμε προίκες στο χέρι. Τηλ. 0911 89374096

• Πωλείται εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης • Πωλείται πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο. Διαθέτει 90 θέσεις
με εγκαταστημένο φουγάρο. Πληροφορίες στο.στο τηλ 6945051953 μέσα και 45 στο κήπο. Τηλ. επικοινωνίας : 0030 6974830382 και
0049 17626557946 κ. Νίκος.
και στο email:promet.a2@gmail.com
• Λόγω επαναπατρισμού δίδεται καλά εξοπλισμένο εστιατόριο με άριστη • Πωλείται στο Αίγιο 2όροφη κατοικία εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ. με
πελατεία στη περιοχή Donauwörth. 80 θέσεις, σάλα εκδηλώσεων 250 θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό. Έχει μέσα λεμονιές και
θέσεις, κήπος 70 θέσεις, σπίτι 5 δωματίων, ενοίκιο 1250.00 EUR ελιές. Tel. 0030 697 186 1339
Brutto. Tel. 09090-2538 (Αποστόλης).
• Πωλείται εστιατόριο στο Magdeburg. Λόγω αναχώρησης για Ελλάδα.
• Πωλείται Imbiss (κοτάδικο) κοντά στο Ντυσσελντορφ (Düsseldorf) Τηλ. επικοινωνίας 0391-66291903 κ. Τάσσος
σε καλή τοποθεσία, με σταθερή πελατεία και κατ’ οίκον διανομή Lie- • Geheim Tipp für Griechenland. Circa 3 km außerhalb von Gythio,
ferservice, Delivery). Πληροφορίες στο κινητό 0151 26552534
Lakonias, am schönen Strand von Mavrovouni, befinden sich die

• Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία των Χανίων !!! και συγκεκριμένα Appartements von AGELIKO, 20 Meter vom Meer entfernt. Kontakt:
στην οδό Μπονιάλη 11 πωλείται διαμέρισμα 85 τ.μ. υπερυψωμένο Vasilios+Chrysanthi Karlafti, Tel.: 0030-27330-25178, Handy 0030ισόγειο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ή για ζευγάρι και 6946917053
φοιτητές … τηλ. 0030 28210 56182 και 0030 6978 536040 κα Ελένη. • Zu Verkaufen Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke mit Heizung, 1700
Η αξία του 90.000 EUR. (17.02.16)
qm Grundstück mit Zitronen und Olivenbäumen, Panoramablick :
• Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αναζητεί εστιατόριο ή σάλα 180 έως Meer, Berg. Tel. 0030 697 186 1339
300 θέσεων στη περιοχή του Μονάχου. Πληροφορίες στη εφημερίδα
Τηλ. 01772754943
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά. Ο σύζυγος,
αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και
στέκεται ακριβώς δίπλα της, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά.
Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε... ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει μαζί στο
τηγάνι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ! Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο.
Μα πού θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ!
Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δε μ‘ ακούς εμένα...
ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; Ξέχασες να
τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ, ΣΟΥ ΕΙΠΑ!
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες, άνθρωπέ μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πώς είναι να σε έχω συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
Tου λέω: «Χωρίζουμε», και φεύγω εκνευρισμένη. Ακούω ένα μπαμ, «ωχ,
αυτοκτόνησε», σκέφτομαι. Γυρίζω, και τι να δω; Είχε ανοίξει σαμπάνια ο γελοίος!
Καλοπροαίρετος διάλογος ανάμεσα σε άσπονδες φίλες γειτόνισσες:
- Είσαι άρρωστη;
- Όχι, γιατί ρωτάς;
- Ε, να, βλέπω το γιατρό να μπαινοβγαίνει.
- Γιατί καλέ; Σε εσένα που μπαινοβγαίνει ο στρατηγός, πόλεμο έχουμε;
ενας Πόντιος παρουσιάζεται σε μια εταιρεία που ζητάει ξυλοκόπους, για να
πιάσει δουλειά.«Πού έχετε δουλέψει στο παρελθόν;», τον ρωτάει ο υπεύθυνος
του προσωπικού.
«Στην έρημο Σαχάρα!», απαντά ατάραχος ο Πόντιος.
«Μα εκεί δεν υπάρχουν δέντρα», ψελλίζει ο προσωπάρχης.
«Είδες τι δουλειά κάναμε»
Ένας νέος πήγε σ‘ έναν σοφό γέροντα και τον παρακάλεσε θερμά:
-Πώς είναι ο Θεός;Υπάρχει Θεός; Ειπέ μου, σε παρακαλώ! Εσύ το πιστεύεις ότι
υπάρχει Θεός;
-Και βέβαια το πιστεύω, του απάντησε ο γέροντας.
-Και ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, το πιστεύεις κι αυτό;
-Και βέβαια, το πιστεύω.
-Και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε;
-Εσύ, του απάντησε σοβαρά και ξερά ο γέροντας.
Ο νεαρός σοκαρίστηκε με την απάντηση του γέροντα. Τον ρώτησε και πάλι
λοιπόν:
-Γέροντα, εγώ σε ρωτάω σοβαρά, του είπε. Κι εσύ μου λες πως εγώ έφτιαξα το
Θεό.
-Μα κι εγώ σοβαρά σου μιλάω, του απάντησε ο γέροντας. Πολύ σοβαρά. Και
πρόσεξε γιατί. Εσύ μ‘ όλ‘ αυτά που με ρωτάς, δείχνεις πως δεν ψάχνεις να βρεις
το Θεό όπως είναι. Εσύ ψάχνεις να βρεις έναν Θεό όπως τον θέλεις εσύ, όπως
τον φαντάζεσαι εσύ, κομμένον στα μέτρα σου. Αυτόν τον Θεό λοιπόν θα τον
έχεις φτιάξει εσύ. Δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Και πρόσθεσε ο άγιος αυτός
γέροντας:
-Ψάξε να βρεις τον αληθινό Θεό, παιδί μου. Να Τον δεχτείς όπως είναι. Μην Τον
θέλεις όπως εσύ τον φαντάζεσαι.
Προσπάθησε να γίνεις εσύ όπως σε θέλει ο Θεός. Προσπάθησε να Τον καταλάβεις
όπως είναι. Και ν‘ αγαπήσεις το θέλημά Του, όπως είναι.
Έχω ένα ραντεβού με τον Θεό...
Ένας ερημίτης προσευχόταν πολύ σκληρά και επίμονα, ζητώντας να συναντηθεί
με τον Θεό. Επιτέλους κατάφερε να κλείσει ένα ραντεβού μαζί του. «Αύριο, πάνω
στο όρος» του είπε ένας άγγελος. Την επόμενη ημέρα ο ερημίτης σηκώθηκε
πολύ πρωί και κοίταξε το όρος, ήταν τελείως καθαρό από σύννεφα.
Ξεκίνησε, λοιπόν, χαρούμενος και με δέος, προς την κορυφή του βουνού.
Κάποια στιγμή, εκεί που περπάταγε κατά μήκος του μονοπατιού συνάντησε
έναν άνθρωπο που είχε πέσει κάτω μέσα στα αγκάθια και του ζήτησε βοήθεια.
«Λυπάμαι, βιάζομαι, έχω «ραντεβού» με τον Θεό» απάντησε ο ερημίτης και
συνέχισε τον δρόμο του.
Λίγο πιο κάτω συνάντησε μια γυναίκα που έκλαιγε δίπλα στο άρρωστο παιδί της
«Βοήθησε με σε παρακαλώ». «Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο, ο Θεός με περιμένει
στην κορυφή του βουνού». Προχώρησε ακόμα πιο γρήγορα για να μην αργήσει,
αλλά εκεί που το μονοπάτι έγινε πιο δύσκολο, είδε ένα ηλικιωμένο εξαντλημένο,
που του έδινε ένα ασκί «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, σε παρακαλώ πήγαινε να
μου γεμίσεις το ασκί με νερό από την πηγή εδώ πιο κάτω. «Κάνε υπομονή, καλέ
μου άνθρωπε, έχω ένα ραντεβού με τον Θεό και δεν θέλω να αργήσω!»
Όταν ο ερημίτης έφτασε επιτέλους στην κορυφή του βουνού, στην πόρτα της
καλύβας, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Θεό, βρήκε κρεμασμένο ένα
μήνυμα:
«Συγχώρεσε με που δεν είμαι εδώ, αλλά πήγα να βοηθήσω εκείνους που δεν
βοήθησες εσύ στο διάβα σου».

SUDOKU
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Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

Fürther Str. 4a · 90429 Nürnberg
(Haltestelle Plärrer)

Tel. : 0911 25 368 101
Fax : 0911 25 368 102
info@kanzlei-spyridis.de
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